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INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANHANGIG GEDING
Bevoegdheid en aanleg – Internationale bevoegdheid – Burgerlijke zaken – Europese
Unie – Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt
– Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring – Aanhangig geding.
De artikelen 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe
dat de rechter van een verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is
gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden betreffende het aanhangig geding of de
samenhang. (Artikelen 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–
leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Wegverkeer – Richtingsverandering.
Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de bestuurder
van het links afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op de
omstandigheden dat die bestuurder naar links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te
hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn "manoeuvre", te weten zijn
beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was (Artikelen 19.1 en
19.3 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
17 april 2002
P.2002.0065.F
nr. 233
Ziekenhuizen – Beveiliging tegen brand en paniek – Verbod op draaideuren.
Het verbod op draaibomen of draaideuren aan de uitgangen van ziekenhuizen, waarin art.
3.4, lid 3, van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vastlegging
van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek in ziekenhuizen, voorziet, heeft
een algemene draagwijdte en geldt ook voor draaideuren met een blokkeringssysteem,
uitgerust met tussenschotten die te allen tijde naar voor kunnen worden geduwd in de
evacuatierichting. De aanwezigheid van dergelijke draaideuren aan bedoelde uitgangen
maakt een fout uit in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
(Art. 3.4, lid 3, bijlage 1 K.B. 6 nov. 1979.)
26 september 2002
C.2000.0086.N
nr. 482
Publiekrechtelijke rechtspersoon – Overtreding van een wettelijke bepaling – Ontheffing
van aansprakelijkheid.
De overtreding van een wettelijke of reglementaire bepaling, ook wanneer deze wordt
begaan door de Staat of een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, is op zichzelf een
fout die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van diegene die de overtreding
heeft begaan wanneer die fout schade veroorzaakt, behoudens onoverkomelijke dwaling
of enige grond tot ontheffing van aansprakelijkheid; het arrest dat op grond van
vaststellingen en overwegingen waaruit blijkt dat het een grond tot ontheffing van
aansprakelijkheid in aanmerking heeft genomen, beslist dat de door de publiekrechtelijke
rechtspersoon begane overschrijding van een wettelijke termijn, geen fout oplevert,
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verantwoordt zijn beslissing naar recht
8 november 2002
C.2000.0124.N

nr. 591

Nalatigheid – Verkeerde handelwijze – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Sociale
zekerheid – Werknemers.
Gelet op de omstandigheden van de zaak kan de rechter, zonder de wettelijke en
verordenende bepalingen inzake de sociale zekerheid van de werknemers te schenden,
beslissen dat de houding van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, indien ze wordt
beoordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en voorzichtige openbare
instelling, die in dezelfde toestand verkeert, een verkeerde handelwijze oplevert die zijn
aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het geding brengt
25 november 2002
S.2000.0036.F
nr. 623
Verkoop van een
medeplichtigheid.

voertuig

waarvoor

een

leasingcontract

bestaat

–

Derde

Het arrest dat de aquiliaanse fout van eiseres, de koper van een voertuig, afleidt uit de
kennis die zij had of moest hebben van de verplichtingen waartoe de verkoper jegens
verweerster was gehouden in het kader van leasingcontract dat hem met laatstgenoemde
verbond en uit de medewerking die eiseres niettemin heeft verleend om die verplichtingen
te miskennen, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat eiseres op grond van artikelen
1382 en 1383 aansprakelijk is.
28 november 2002
C.2001.0532.F
nr. 642

OORZAAK
Bestaan en omvang van schade – Vaststelling – Kosten – Contractuele verbintenis
aangegaan door de benadeelde – Inhoud of strekking.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat
schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten; de contractuele verbintenis
die de benadeelde na de onrechtmatige daad aangaat ten einde het bestaan en de omvang
van de schade te laten vaststellen heeft niet de inhoud of de strekking dat de benadeelde
de door hem hiervoor gedane kosten definitief moet blijven dragen en dat de herstelplicht
van de aansprakelijke wordt weggenomen
28 februari 2002
C.1999.0193.N
nr. 147
Begrip – Onderscheiden rechtsgrond – Blijvende ongeschiktheid – Schade – Herstel –
Pensioenkapitaal – Weerslag.
Het pensioenkapitaal dat aan de getroffene door een ongeval door zijn werkgever is
gestort t.g.v. de door die getroffene geleden blijvende ongeschiktheid, moet niet in
aanmerking worden genomen om de schade uit die ongeschiktheid te vergoeden, wanneer
dat pensioenkapitaal een andere rechtsgrond heeft dan het misdrijf van onopzettelijke
slagen of verwondingen, op grond waarvan de beklaagde is veroordeeld, en niet strekt tot
vergoeding van de door dat misdrijf aan de getroffene berokkende schade
26 juni 2002
P.2002.0015.F
nr. 381
Verschillende fouten.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de overtreding van het
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Wegverkeersreglement door een bestuurder niet heeft bijgedragen tot het ontstaan van de
schade, wanneer de rechter die beslissing uitsluitend grondt op redenen die de fout van de
andere bestuurder betreffen terwijl zij niet impliceren dat zonder de overtreding van de
eerste bestuurder de schade toch zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan
26 september 2002
C.2000.0652.F
nr. 487
Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade – Geen conclusie – Beoordeling door de
rechter.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er
geen causaal verband is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat de schade, zoals zij zich concreet heeft voorgedaan, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer
8 oktober 2002
P.2001.1132.N
nr. 514
Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade – Beoordeling door de rechter.
De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade
8 oktober 2002
P.2001.1132.N
nr. 514

HERSTELPLICHT
Verzekering – Fout van een aangestelde – Verzekeringnemer burgerlijk aansprakelijk –
Regresvordering – Toerekenbaarheid van de fout aan de aansteller – Bewijs.
Wanneer de verzekeringnemer aansprakelijk is gesteld voor de schade door zijn
aangestelde veroorzaakt in de bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, kan de reden dat
art. 1384, derde lid, B.W. aan de aansteller niet toelaat aan te tonen dat de aangestelde niet
buiten weten van de aansteller heeft gehandeld of tegen diens instructies in, de toekenning
van de regresvordering van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringnemer niet naar
recht verantwoorden (Art. 1384 Burgerlijk Wetboek; Art. 11 Wet van 1 juli l956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.)
3 januari 2002
C.1999.0035.N
nr. 3
Aangestelde – Verband van ondergeschiktheid.
De verhouding van ondergeschiktheid die het begrip aangestelde veronderstelt, bestaat
zodra een persoon zijn gezag en toezicht op de daden van een ander in feite kan
uitoefenen (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
3 januari 2002
C.1998.0280.N
nr. 2
Aangestelde – Verband van ondergeschiktheid – Feitelijke gezagsverhouding –
Arbeidsovereenkomst.
Aangezien de juridische verhouding tussen een werknemer en een werkgever gebonden
door een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk samenvalt met de feitelijke
gezagsverhouding, mag uit het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet afgeleid worden
dat de werknemer steeds handelt als aangestelde van zijn werkgever (Art. 1384, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
3 januari 2002
C.1998.0280.N
nr. 2
Wanneer schade is veroorzaakt door de samenloop van de fout of onrechtmatige daad van
een derde en van de fout van de getroffene, mag die derde of de burgerrechtelijk
aansprakelijke persoon niet worden veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade
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25 januari 2002

C.2000.0068.F

nr. 54

Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde – Verdeling van aansprakelijkheid op burgerlijk
gebied – Aan burgerlijke partij verweten fout – Gebrek aan precisering met betrekking tot
de verweten fout – Veroordeling wegens een concrete fout – Recht van verdediging –
Toepassing.
Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in
oorzakelijk verband met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening
van het debat te bevelen teneinde hem toe te laten zich op deze concrete fout te
verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij niet volledig
verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband
met de schade aan eiser wordt verweten
12 februari 2002
P.2000.0984.N
nr. 96
Gebrek van de zaak.
Een zaak is door een gebrek aangetast indien zij een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; het hoeft niet per se
een blijvend element te zijn dat inherent is aan de zaak, en dient zich niet noodzakelijk
voor te doen buiten elk toedoen van een derde (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
12 april 2002
C.2001.0310.N
nr. 226
Samenloop van de onderscheiden fouten – Vordering tot vrijwaring van de ene dader
tegen de andere – Veroordeling tot volledige vrijwaring – Wettigheid.
Wanneer de rechter, op een vordering van de getroffene tot vergoeding van zijn schade
door een dader en op een vordering tot vrijwaring die door die dader is ingesteld tegen een
mededader, oordeelt dat de schade het gevolg is van de samenloop van de fouten van de
twee daders, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring, beslist dat in hun
onderlinge verhouding de mededader de andere volledig moet vrijwaren, negeert hij het
oorzakelijk verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade, tenzij hij vaststelt
dat er een vrijwaringsplicht is overeengekomen
5 september 2002
C.2000.0239.F
nr. 417
Gebrek van de zaak – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Bewijs.
Het vermoeden van fout dat op de bewaarder rust, kan slechts worden weerlegd zo het
bewijs wordt geleverd dat de schade niet aan een gebrek van de zaak maar te wijten is aan
een vreemde oorzaak, overmacht, daad van een derde of van de getroffene zelf
26 september 2002
C.2000.0648.F
nr. 486
Gebrek van de zaak – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Vermoeden – Personen die
zich daarop kunnen beroepen.
Het vermoeden van aansprakelijkheid, ex art. 1384, eerste lid, B.W. ten laste van de
bewaarder van een gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die de schade
hebben geleden en kan enkel door hen worden aangevoerd (Art. 1384, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
26 september 2002
C.2000.0444.F
nr. 484
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Verzekering – Wegverkeer – Gedeeltelijke vergoeding van een schadepost op grond van
artikel 29bis WAM–wet – Vergoeding van het niet–vergoede gedeelte van dezelfde
schadepost op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. – Toepassing.
Noch artikel 29bis WAM–wet, noch enige andere wettelijke bepaling beperken het recht
van het slachtoffer op integrale vergoeding van zijn schade; hieruit volgt dat, wanneer het
slachtoffer, op grond van voornoemd artikel 29bis WAM–wet, van de verzekeraar van een
bij een ongeval betrokken bestuurder vergoeding van een deel van zijn schade heeft
gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke
bestuurder, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. voor eenzelfde schadepost
vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM–wet nog niet vergoede
schade. (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
8 oktober 2002
P.2001.0999.N
nr. 511
Beklaagde – Opzettelijk misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid.
Wanneer schade veroorzaakt wordt door de samenlopende fouten van de getroffene en de
beklaagde, kan laatstgenoemde, in de regel, t.a.v. de getroffene niet worden veroordeeld
tot de volledige vergoeding van de schade
6 november 2002
P.2001.1108.F
nr. 584
Beklaagde – Opzettelijk misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid –
Algemeen rechtsbeginsel – "Fraus omnia corrumpit".
Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid
aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een
opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt,
aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat misdrijf
verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou
hebben begaan
6 november 2002
P.2001.1108.F
nr. 584
Ouder met beperkt recht op persoonlijk contact – Vermoeden van aansprakelijkheid.
De wetsbepaling volgens dewelke de ouder die niet het ouderlijk gezag uitoefent, het
recht behoudt om toezicht te houden op de opvoeding van het kind, hieromtrent bij de
andere ouder of bij derden alle nuttige informatie kan inwinnen en zich in het belang van
het kind tot de jeugdrechtbank kan wenden staat niet in de weg aan de toepassing van het
vermoeden van aansprakelijkheid, in zoverre dit op een fout in de opvoeding berust, op de
ouder die aldus slechts een beperkt recht op persoonlijk contact heeft (Artikelen 374,
vierde lid en 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
12 november 2002
P.2002.0095.N
nr. 598
Fonds voor Arbeidsongevallen – Fout – Arbeidsongeval – Getroffene – Schade –
Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die bijslagen – Vordering in rechte –
Hoofdvordering – Rechtbanken – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidshoven
en –rechtbanken.
De arbeidshoven en –rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een op de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt
tot vergoeding, door het Fonds voor arbeidsongevallen, van de schade die de getroffene
van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten gevolge van het niet ontvangen van
de aanpassingsbijslagen (Artikelen 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2002
S.2001.0104.F
nr. 658
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Gemeenschappelijke fout – Teruggave en schadevergoeding.
Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelijke fout, die
gezamenlijk werd begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bijgedragen
hebben tot het ontstaan van de schade, geven aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de teruggave en de schadevergoeding (Art. 50 Strafwetboek.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660

SCHADE
Materiële schade – Werkgever van de getroffene – Derving van de arbeidsprestaties van
zijn aangestelde – Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
Het feit dat de werkgever van de getroffene van een ongeval statutair verplicht is om het
loon van zijn aangestelde te betalen, houdt geen verband met de vraag of er al dan niet een
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout van de veroorzaker van het ongeval en de
schade die de werkgever t.g.v. de derving van de prestaties van zijn aangestelde geleden
heeft ; het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het de burgerlijke
rechtsvordering niet ontvankelijk verklaart die de werkgever van de getroffene tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft ingesteld, zonder uit te sluiten dat de
eigen schade die de werkgever door het verlies van zijn gewonde aangestelde zegt
geleden te hebben, zonder de fout van de veroorzaker van het ongeval niet op dezelfde
wijze tot stand zou zijn gekomen, en zonder het bestaan te hebben vastgesteld van een
bepaling uit een wet, verordening of overeenkomst, krachtens welke de uitgaven waarvan
de werkgever de terugbetaling vordert definitief te zijnen laste dienden te blijven (Art. 80,
§ 1 Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
30 januari 2002
P.2001.1393.F
nr. 63
Raming – Failliete vennootschap – Handelsschade – Naar billijkheid vastgestelde
vergoeding.
De beslissing van de appelrechters om de curator wegens handelsschade aan de failliete
onderneming, een naar billijkheid vastgestelde vergoeding toe te kennen, is wettig
wanneer het middel niet aanvoert dat de partijen hun een precieze berekeningswijze van
die vergoeding hadden voorgesteld, noch dat de tot betaling veroordeelde partij de door de
curator voorgestelde wijze van raming had betwist
1 februari 2002
C.2000.0639.F
nr. 75
Arbeidsongeval – Vergoeding – Cumulatie en verbod – Geneeskundige kosten –
Vergoeding naar gemeen recht.
Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan, in voorkomend geval, van de volgens het
gemeen recht aansprakelijke derde slechts het gedeelte van de geneeskundige,
farmaceutische, chirurgische en hospitalisatiekosten verkrijgen dat niet door de
tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt wordt (Artikelen 28, 41, tweede
lid, 46, § 2, en 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
27 februari 2002
P.2001.1492.F
nr. 136
Bestaan en omvang van schade – Kosten van vaststelling – Kosten gemaakt door
benadeelde.
De vergoedingsplicht die krachtens art. 1382 B.W. rust op degene door wiens schuld aan
een ander schade wordt veroorzaakt, kan zich uitstrekken tot de kosten die de benadeelde
partij dient te besteden met het oog op de vaststelling van de schade en de omvang ervan
28 februari 2002
C.1999.0193.N
nr. 147
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Kosten van vaststelling – Kosten gemaakt door benadeelde.
De vergoedingsplicht die krachtens art. 1382 B.W. rust op degene door wiens schuld aan
een ander schade wordt veroorzaakt, kan zich uitstrekken tot de kosten die de benadeelde
partij dient te besteden met het oog op de vaststelling van de schade en de omvang ervan
28 februari 2002
C.1999.0193.N
nr. 147
Vrijwillig verrichte prestaties – Criteria – Lenigen van schadelijke gevolgen – Bedoeling
verstrekker prestaties.
De op vrijwillige basis verrichte prestaties, maken een vergoedbare schade uit wanneer
deze prestaties op redelijke gronden worden verricht ten behoeve van het slachtoffer
teneinde bij deze de schadelijke gevolgen van de door de derde begane fout te lenigen en
wanneer het niet in de bedoeling van de verstrekker van de prestaties ligt om de last ervan
definitief voor zijn rekening te nemen
4 maart 2002
C.2001.0284.N
nr. 154
Militair – Slachtoffer – Door derde veroorzaakt ongeval – Overheid – Werkgever –
Wettelijke of reglementaire verplichtingen – Betaling wedde en bijdragen – Betaling
zonder tegenprestatie.
De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke
of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet
doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding
voor zover zij hierdoor schade lijdt
4 maart 2002
C.2001.0284.N
nr. 154
Vrijwillig verrichte prestaties.
Diegene die ingevolge de fout van een derde op vrijwillige basis prestaties verricht, is
gerechtigd op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt
4 maart 2002
C.2001.0284.N
nr. 154
Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting – Criterium.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat
schade in de zin van art. 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave of
prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden
of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten
4 maart 2002
C.2001.0284.N
nr. 154
Beoordelingsbevoegdheid – Omvang – Voorschot – Herwaardering – Toepassing.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar de omvang van de schade en dus ook hoe groot
de schade of de baten zijn die het gevolg zijn van de herwaardering van de betaalde
voorschotten; niets belet de rechter die herwaardering uitsluitend op basis van een rente te
berekenen
26 maart 2002
P.2000.1552.N
nr. 203
Raming – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Ambtenaar – Verzekeraar –
Indeplaatsstelling – Vervangingsinkomen – Brutobedrag – Terugbetaling.
De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval
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aansprakelijke derde alleen de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als
vervangingsinkomen aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat
de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
24 april 2002
P.2001.1623.F
nr. 248
Dodelijk ongeval – Kinderen – Het derven van de inkomsten van de overleden ouder
besteed aan onderhoud en opvoeding.
De minderjarige kinderen van het dodelijk getroffen slachtoffer kunnen zelf materiële
schade lijden door het derven van de inkomsten die hun overleden ouder aan hun
persoonlijk onderhoud en opvoeding besteedde
6 mei 2002
C.1997.0258.N
nr. 270
Dodelijk ongeval – Weduwe – Gemeenrechtelijke vergoeding – Kinderen –
Arbeidsongevallenrente – Geen herstel van dezelfde schade.
De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de
schadevergoeding die de voor het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene
recht voor de vergoeding van dezelfde schade verschuldigd is, zijn vordering instellen tot
terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende
kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de
materiële schade die zij ten gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade
als de aan de kinderen toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente
vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag van die
gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de
getroffene (Artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
6 mei 2002
C.1997.0258.N
nr. 270
Begrip – Begrafeniskosten.
Degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, heeft een aanspraak op vergoeding van de
schade die daaruit voorvloeit
7 mei 2002
P.2001.0272.N
nr. 276
Begrafeniskosten – Begrafeniskosten betaald door de erfgenamen van het slachtoffer –
Beoordeling van de omvang van de schade ten aanzien van de erfgenamen.
De schade die de erfgenamen van het slachtoffer lijden doordat zij de begrafeniskosten
hebben gemaakt en die bestaat in het nadeel dat hieruit voor die erfgenamen voortvloeit,
moet worden beoordeeld ten aanzien van de erfgenamen die in feite deze kosten hebben
gemaakt.
7 mei 2002
P.2001.0272.N
nr. 276
Beoordelingsbevoegdheid – Raming ex aequo et bono – Wettigheid.
De rechter die de kapitalisatiemethode aanwendt, oordeelt impliciet maar zeker dat de
vergoeding van de schade t.g.v. de blijvende ongeschiktheid anders kan worden bepaald
dan door een raming ex aequo et bono
12 juni 2002
P.2002.0391.F
nr. 354
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Blijvende ongeschiktheid – Schade – Herstel – Pensioenkapitaal – Weerslag –
Onderscheiden rechtsgrond.
Het pensioenkapitaal dat aan de getroffene door een ongeval door zijn werkgever is
gestort t.g.v. de door die getroffene geleden blijvende ongeschiktheid, moet niet in
aanmerking worden genomen om de schade uit die ongeschiktheid te vergoeden, wanneer
dat pensioenkapitaal een andere rechtsgrond heeft dan het misdrijf van onopzettelijke
slagen of verwondingen, op grond waarvan de beklaagde is veroordeeld, en niet strekt tot
vergoeding van de door dat misdrijf aan de getroffene berokkende schade
26 juni 2002
P.2002.0015.F
nr. 381
Verlenen van voorbehoud door de rechter.
Onwettig want tegenstrijdig is de beslissing die voorbehoud verleent voor de schade,
voortvloeiend uit verloren schooljaren, met het oordeel dat uit het voorgelegde attest niet
met afdoende zekerheid blijkt dat het slachtoffer twee schooljaren heeft verloren en dit
verlies in oorzakelijk verband staat met de door beklaagde gepleegde feiten.
10 september 2002
P.2002.0496.N
nr. 433
Overheid – Werkgever – Door derde veroorzaakt ongeval – Betaling wedde en bijdragen
– Betaling zonder tegenprestatie – Geen wettelijke of reglementaire verplichtingen.
De overheid die ingevolge de fout van een derde de wedde en de op die wedde rustende
bijdragen doorbetaalt zonder arbeidsprestaties te ontvangen is gerechtigd op
schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; dit kan ook het geval zijn indien de
doorbetaling van de activiteitswedde geschiedt zonder naleving van bepaalde
voorschriften van een administratief statuut
24 september 2002
P.2001.0455.N
nr. 471
Overheid – Werkgever – Door derde veroorzaakt ongeval – Wettelijke of reglementaire
verplichtingen – Betaling wedde en bijdragen – Betaling zonder tegenwaarde –
Ambtenaar–vrijwilliger bij de civiele bescherming – Prestaties volgens de noden en het
dringend karakter van zijn dienst.
De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wettelijke of
reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet
doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op schadevergoeding
voor zover zij hierdoor schade lijdt
2 oktober 2002
P.2002.0643.F
nr. 498
Ultra petita – Kapitalisatie – Hogere kapitalisatiecoëfficiënt – Toegekend bedrag lager
dan gevorderd bedrag.
Kent niet meer toe dan gevorderd, de rechter die een door kapitalisatie berekende
schadevergoeding toekent die lager is dan de door de benadeelde gevorderde vergoeding,
ook al heeft hij een hogere kapitalisatiecoëfficiënt toegepast dan door de benadeelde
voorgesteld (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2002
P.2001.1104.N
nr. 558
Overlevende echtgenoot van de getroffene – Verlies van de inkomsten van de getroffene –
Persoonlijk voordeel – Bepaling van de toekomstige schade.
Om de toekomstige schade te bepalen die voor de echtgenoot van de getroffene van een
dodelijk ongeval zal voortvloeien uit het verlies van de inkomsten van de getroffene die
deze echtgenoot persoonlijk ten goede kwamen, moet de rechter zowel met de
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vermoedelijke winstgevende levensduur van de getroffene als met de vermoedelijke
levensduur van de overlevende echtgenoot rekening houden; daartoe moet hij rekening
houden met de leeftijd van de overlevende echtgenoot en met de leeftijd die de getroffene
op het ogenblik van zijn uitspraak zou hebben gehad
6 november 2002
P.2002.0995.F
nr. 587
Overlevende echtgenoot van de getroffene – Persoonlijke onderhoudskosten van de
getroffene – Aftrek van die kosten van de eigen inkomsten van de getroffene.
Om de vergoeding te bepalen die aan de overlevende echtgenoot van de getroffene van
een dodelijk ongeval verschuldigd is, en, meer bepaald, om het bedrag te bepalen dat die
echtgenoot persoonlijk ten goede kwam toen zijn echtgenoot nog leefde en dat hij wegens
zijn overlijden verloren heeft, moeten de persoonlijke onderhoudskosten van de
getroffene, die berekend worden op het geheel van de gezinsinkomsten, van zijn eigen
inkomsten worden afgetrokken
6 november 2002
P.2002.0995.F
nr. 587
Blijvende arbeidsongeschiktheid – Schade t.g.v. derving van bedrijfsinkomsten.
De materiële schade die de getroffene lijdt t.g.v. blijvende arbeidsongeschiktheid, kan niet
alleen bestaan in een vermindering van zijn waarde op de arbeidsmarkt, en, eventueel, in
de noodzaak van een grotere krachtinspanning bij het volbrengen van zijn normale
beroepswerkzaamheden, maar ook, in voorkomend geval, in de derving van
bedrijfsinkomsten
13 november 2002
P.2002.0966.F
nr. 602

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtgever – Fout – Medecontractant – Uitvoerder – Schade – Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.
De aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de opdrachtgever ten aanzien van zijn
medecontractant of diens uitvoerder, handelend in het kader van de uitvoering van de
contractuele verbintenis van de medecontractant kan alleen in het gedrang komen, indien
de hem ten laste gelegde fout een tekortkoming, niet aan zijn contractuele verbintenis,
maar aan de algemene plicht tot voorzichtigheid oplevert, en indien die fout een andere
schade heeft veroorzaakt dan die welke voortvloeit uit de wanuitvoering van de
overeenkomst
26 april 2002
C.2001.0296.F
nr. 256
Fout van een contractpartij bij de uitvoering van de overeenkomst – Aansprakelijkheid
buiten overeenkomst.
Een contracterende partij kan wegens een bij de uitvoering van de overeenkomst begane
fout extra–contractueel aansprakelijk worden gesteld, voor zover de haar ten laste gelegde
fout een tekortkoming uitmaakt, niet aan haar contractuele verbintenis maar aan de
algemene zorgvuldigheidsplicht of aan een, door een norm opgelegde verplichting om iets
niet te doen of op een welbepaalde manier iets te doen en voor zover die fout andere dan
aan de wanuitvoering van de overeenkomst te wijten schade heeft veroorzaakt (Artikelen
1382, 1383 en 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
21 juni 2002
C.2000.0093.F
nr. 375
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ALLERLEI (INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT. AARD VAN DE WET.
ENZ)
Onteigening ten algemenen nutte – Verkrijging van onroerende goederen voor de
uitvoering van een plan van aanleg – Verzoek van de onteigening af te zien – Tijdige
uitspraak van de overheid – Vordering tot schadevergoeding – Verplichting van de
overheid.
Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de
Stedenbouwwet blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk wetboek. (Art. 35 Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
27 juni 2002
C.1999.0478.N
nr. 389

ACCOUNTANT
Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten – Kamer van beroep – Verzoek tot
eerherstel – Hoedanigheid – Verplichting – Grondwet – Artikel 159.
Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten
kennis neemt van een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak
belast orgaan en past ze de besluiten en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390
Schorsing – Gevolgen – Hoedanigheid van accountant – Voeren van titel van accountant.
De tijdelijke schrapping in het register van de externe accountants voor de duur van de
schorsing heeft het verlies van hoedanigheid van accountant en als gevolg daarvan het
verlies van het recht de titel van accountant te mogen voeren tot gevolg (Art. 5 Wet 22
april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten; Art. 8, §
3 K.B. 2 maart 1989.)
10 september 2002
P.2001.0577.N
nr. 431

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN)
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Zorgverstrekkers –
Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Niet–bijhouden van het verstrekkingenregister –
Inbreuk – Administratieve geldboete – Administratieve sanctie – Aard der sanctie.
De administratieve sanctie wegens het door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen
niet–bijhouden van het verstrekkingenregister is geen strafsanctie (Art. 6 K.B. 4 juni 1987
en 25 nov. 1996; Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
6 mei 2002
S.2001.0052.N
nr. 275
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Zorgverstrekkers –
Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Verplichtingen – Inbreuken – Administratieve
sancties – Administratieve geldboeten – Aard.
De administratieve geldboetes bepaald bij de artikelen 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25
november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot betaling
van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften zijn
administratieve sancties in de zin van artikelen 101 Z.I.V.–wet en 168 van de gecoörd.
Z.I.V.–wet 14 juli 1994 (Artikelen 37ter en 101 K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie
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van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 76 en 168
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen; Artikelen 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25 nov. 1996.)
6 mei 2002
S.2001.0052.N
nr. 275

ADVOCAAT
Tucht – Pleitverbod in een bepaalde zaak – Bewarende maatregel van de stafhouder –
Duur.
De stafhouder van de Orde van advocaten kan de bewarende maatregelen nemen die de
voorzichtigheid gebiedt et met name beslissen dat een advocaat, door in een bepaalde
zaak te pleiten, de beginselen van waardigheid en kiesheid van zijn beroep in het gedrang
zou brengen, en hem om die reden dat pleitverbod opleggen; die maatregel dient niet
noodzakelijk in de tijd beperkt te zijn (Art. 464 Gerechtelijk Wetboek.)
11 januari 2002
C.2000.0313.F
nr. 19
Tucht – Pleitverbod in een bepaalde zaak – Bewarende maatregelen – Bevoegdheid van
de stafhouder van de Orde van advocaten.
De stafhouder van de Orde van advocaten kan de bewarende maatregelen nemen die de
voorzichtigheid gebiedt et met name beslissen dat een advocaat, door in een bepaalde
zaak te pleiten, de beginselen van waardigheid en kiesheid van zijn beroep in het gedrang
zou brengen, en hem om die reden dat pleitverbod opleggen; die maatregel dient niet
noodzakelijk in de tijd beperkt te zijn (Art. 464 Gerechtelijk Wetboek.)
11 januari 2002
C.2000.0313.F
nr. 19
Vrijheidsberoving – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Onderzoeksrechter –
Verhoor van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Geen bijstand – Eerlijk proces –
Recht van verdediging.
Alleen uit het feit dat noch art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere
wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan
tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel,
van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang kan worden
gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artikelen 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Recht op bijstand – Draagwijdte – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel –
Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde.
Het in art. 6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen
of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak
dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid
van de strafvordering (Art. 6, § 3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
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betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F

nr. 651

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Raadkamer – Beschikking – Vermeldingen – Naam
van de advocaat.
De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de
beschikking van de raadkamer die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die beschikking.
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

AFPALING
De afpaling, waartoe ieder eigenaar zijn nabuur kan verplichten, strekt enkel ertoe de
grenzen te bepalen van hun aangrenzende eigendommen. (Art. 646 Burgerlijk Wetboek.)
28 november 2002
C.2001.0353.F
nr. 641

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
ALGEMEEN
Afstand van een recht – Uitlegging.
Afstand van een recht moet strikt worden uitgelegd en kan enkel worden afgeleid uit
feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn
7 maart 2002
C.1999.0360.N
nr. 166

AFSTAND VAN GEDING
Strafzaken – Voorlopige hechtenis – Hoger beroep – Afstand – Arrest – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor
cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van het hoger beroep van de
verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet ontvankelijk.
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
16 juli 2002
P.2002.1036.F
nr. 401

AFSTAND VAN RECHT
Regel van dwingend recht – Schending – Relatieve nietigheid.
De door een regel van dwingend recht beschermde partij kan niet verplicht worden zich te
beroepen op de relatieve nietigheid die volgt uit de schending van die regel.
15 november 2002
C.2000.0390.N
nr. 607

AMBTENAAR
ALGEMEEN
Beginsel van onpartijdigheid – Actief bestuursorgaan – Toepassing – Miskenning –
Bewijs – Schijn van partijdigheid.
Het beginsel van onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat, in de regel, van
toepassing is op elk actief bestuursorgaan; miskenning van het beginsel van
onpartijdigheid vereist niet dat het bewijs van partijdigheid geleverd wordt ; een schijn
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van partijdigheid volstaat
9 januari 2002

P.2000.0855.F

nr. 14

ANATOCISME
Toepassingsgebied.
Artikel 1154 B.W. kan toepassing krijgen inzake wettelijke interest van een vergoeding
die wordt toegekend wegens de onregelmatigheid van de beëindiging van de
overeenkomst en betreft mitsdien een verbintenis uit overeenkomst (Art. 1154 Burgerlijk
Wetboek.)
16 december 2002
S.2002.0042.N
nr. 673
Artikel 1154 B.W. vereist niet dat het bedrag van de hoofdschuld vaststaat opdat
kapitalisatie mogelijk zou zijn; kapitalisatie van interesten wordt niet uitgesloten door het
feit dat het bedrag van de hoofdschuld nog wordt betwist. (Art. 1154 Burgerlijk
Wetboek.)
16 december 2002
S.2002.0042.N
nr. 673

APOTHEKER
Niet–naleving wachtdienstregeling – Tuchtsanctie – Verantwoording.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de Raad van beroep die aan een apotheker
wegens het niet–naleven van de wachtdienstregeling, een tuchtsanctie oplegt op grond dat
de wachtdienstregeling, die als dusdanig niet wordt bestreden op het gebied van het
mededingingsrecht, moet worden nageleefd om efficiënt te zijn en om de continuïteit van
de zorgen te waarborgen.
3 januari 2002
D.2000.0024.N
nr. 6

ARBEID
ARBEIDSBESCHERMING
Arbeidsgeneesheer – Ontslagbescherming – Ondernemingshoofd – Voorgenomen ontslag
– Niet–instemming van arbeidsgeneesheer – Verdere procedure.
Ingeval de arbeidsgeneesheer niet instemt met het voornemen van het ondernemingshoofd
een overeenkomst te beëindigen krachtens welke de arbeidsgeneesheer zijn medewerking
verleent aan een erkende arbeidsgeneeskundige dienst, moet het ondernemingshoofd of de
bestuursraad van de vereniging van werkgevers, de kwestie slechts voor advies aan het
Veiligheidscomité voorleggen, wanneer de arbeidsgeneesheer zijn niet–instemming heeft
geuit. (Art. 2 Wet 28 dec. 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren.)
14 oktober 2002
S.2002.0008.N
nr. 539

SOCIALE DOCUMENTEN
Artikel 11bis Sociale Documentenwet – Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid – Aard.
De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is
geen straf, maar een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te
spreken forfaitaire herstelvergoeding, die ertoe strekt de nadelige gevolgen van de
bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die een
openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet–betaling
van de sociale–zekerheidsbijdragen (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het
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bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N

nr. 660

ARBEIDSONGEVAL
ALGEMEEN
Aard van de wet – Bepalingen betreffende berekening van uitkeringen.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de berekening van uitkeringen zijn
van openbare orde
16 december 2002
S.2002.0065.N
nr. 674

BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Enkele uren tevoren gepleegde overval –
Collega's – Wanorde – Aanblik – Shock.
De shock bij de aanblik van de collega's en de wanorde ten gevolge van de enkele uren
tevoren gepleegde overval kan als een plotselinge gebeurtenis worden aangemerkt (Art. 2,
vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector; Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
15 april 2002
S.2001.0079.F
nr. 228
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Oorzaak buiten het organisme van de getroffene.
Voor het bestaan van een arbeidsongeval mag het letsel niet uitsluitend te wijten zijn aan
de inwendige gesteldheid van de getroffene, maar is het niet vereist dat de oorzaak of een
van de oorzaken van de plotselinge gebeurtenis buiten het organisme van de getroffene
ligt (Artikelen 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
29 april 2002
S.2000.0017.F
nr. 258
Plotselinge gebeurtenis.
De uitvoering van de gewone en normale dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis
uitmaken op voorwaarde dat in die uitvoering een element aanwijsbaar is dat het letsel
kan hebben veroorzaakt (Artikelen 7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
6 mei 2002
S.2001.0180.N
nr. 274
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Werkvrouw – Vuilniszakken – Dragen.
Het welomschreven feit dat een werkvrouw in dienst van een schoonmaakbedrijf
vuilniszakken, gevuld met telefoonboeken, draagt kan worden beschouwd als een
plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet (Art. 9
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
23 september 2002
S.2001.0089.F
nr. 469

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Oorzaak buiten het organisme van de getroffene –
Defect van het organisme van de getroffene.
Een verkeersongeval op de weg naar en van het werk houdt niet op een arbeidsongeval te
zijn in de zin van artikel 8, § 1, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, doordat het is
teweeggebracht door een defect van het organisme van de getroffene. (Artikelen 8, § 1,
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eerste lid, en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
29 april 2002
S.2000.0017.F

nr. 258

AANSPRAKELIJKHEID
Werknemer – Werkgever – Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval – Rechthebbenden –
Verhaal – Gemeen recht – Immuniteit.
De civielrechtelijke immuniteit van de werkgever, zijn lasthebber of aangestelde bij
onopzettelijk veroorzaakte arbeidsongevallen geldt slechts ten aanzien van de getroffene
of zijn rechthebbenden; zij geldt niet ten aanzien van hen die geen recht hebben op de
vergoedingen waarin de Arbeidsongevallenwet voorziet, zoals de moeder van de
getroffene van een niet–dodelijk arbeidsongeval. (Art. 46 Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971; Artikelen 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek.)
21 mei 2002
P.2000.1635.N
nr. 307
Werknemer – Getroffene – Vergoeding – Schadevergoeding – Opzet.
Het ongeval wordt opzettelijk door de getroffene veroorzaakt wanneer hij het opzettelijk
heeft uitgelokt, zelfs indien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild (Art. 48, eerste lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
25 november 2002
S.2001.0172.F
nr. 626

VERGOEDING
Ongeval vóór 1 januari 1988 – Geneeskundige verzorging – Prothesen en orthopedische
toestellen – Vernieuwing – Herstelling – Arbeidsongevallenverzekeraar – Bijkomende
vergoeding – Betaling – Fonds voor Arbeidsongevallen – Bepaling van vergoeding –
Geen overeenkomst – Verplichting van de rechter.
De rechter kan de arbeidsongevallenverzekeraar, voor de ongevallen overkomen vóór 1
januari 1988, niet veroordelen tot betaling aan het Fonds van Arbeidsongevallen van de
bijkomende vergoeding die overeenstemt met de waarschijnlijke kosten voor vernieuwing
en herstelling van de prothesen en orthopedische toestellen, zolang het bedrag van die
vergoeding niet is vastgesteld bij overeenkomst of bij een rechterlijke beslissing (Art.
28bis, tweede, derde en vierde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 35bis
K.B. 21 dec. 1971.)
7 januari 2002
S.2001.0087.N
nr. 12
Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid – Hulp van derden –
Bijkomende vergoeding – Berekening – Minimumloon – Aanvangsdatum.
De getroffene wiens toestand de geregelde hulp van een ander persoon vergt, is gerechtigd
vanaf de consolidatiedatum op een bijkomende vergoeding bepaald in verhouding met het
gewaarborgd gemiddeld maandelijks minimumloon zoals vastgesteld voor een voltijds
werknemer bij collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de Nationale Arbeidsraad
(Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
4 februari 2002
S.2001.0021.N
nr. 81
Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid – Hulp van derden –
Bijkomende vergoeding – Berekening – Minimumloon – Indexering – Dubbele indexering.
De bijkomende vergoeding voor hulp van derden wordt, zoals het bedoelde
minimumloon, geïndexeerd overeenkomstig de aanpassingen van het gemiddeld
maandelijks minimumloon aan de schommelingen van het indexcijfer van de
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consumptieprijzen, als bepaald in artikel 3, laatste lid, van de in de Nationale Arbeidsraad
gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en
coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 21 van 15 mei 1975 en nr 23 van
25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen en
zonder dat de jaarlijkse vergoeding het gemiddeld maandelijks minimumloon
vermenigvuldigd met 12 mag overschrijden (Art. 24, vierde en vijfde lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
4 februari 2002
S.2001.0021.N
nr. 81
Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid – Hulp van derden –
Bijkomende vergoeding – Berekening – Minimumloon – Indexering – Dubbele indexering.
Artikel 27bis, eerste en tweede lid van de Arbeidsongevallenwet bepaalt slechts de
indexatie vanaf de datum van het ongeval, voor de jaarlijkse vergoedingen wegens
arbeidsongeschiktheid, maar niet voor de bijkomende vergoeding voor de hulp van een
ander persoon; er bestaat bijgevolg geen dubbele indexatie van de genoemde bijkomende
vergoeding (Art. 24, vierde en vijfde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art.
27bis, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
4 februari 2002
S.2001.0021.N
nr. 81
Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid – Hulp van derden –
Bijkomende vergoeding – Definitieve vaststelling – Geïndexeerd minimumloon –
Verhouding.
De bijkomende vergoeding voor hulp van derden wordt definitief vastgesteld bij
overeenkomst tussen de partijen of, in geval van betwisting, bij beslissing van het
arbeidsgerecht; hierbij wordt geen vaste vergoeding bepaald, maar wel de vaste
verhouding van deze vergoeding ten aanzien van het vanaf de consolidatiedatum
geïndexeerd gemiddeld maandelijks minimumloon. (Art. 24, vierde en vijfde lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
4 februari 2002
S.2001.0021.N
nr. 81
Geneeskundige kosten – Vergoeding naar gemeen recht.
Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan, in voorkomend geval, van de volgens het
gemeen recht aansprakelijke derde slechts het gedeelte van de geneeskundige,
farmaceutische, chirurgische en hospitalisatiekosten verkrijgen dat niet door de
tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar gedekt wordt (Artikelen 28, 41, tweede
lid, 46, § 2, en 47, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
27 februari 2002
P.2001.1492.F
nr. 136
Kinderen – Arbeidsongevallenrente – Weduwe – Gemeenrechtelijke vergoeding – Geen
herstel van dezelfde schade.
De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de
schadevergoeding die de voor het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene
recht voor de vergoeding van dezelfde schade verschuldigd is, zijn vordering instellen tot
terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende
kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de
materiële schade die zij ten gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade
als de aan de kinderen toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente
vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag van die
gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de
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getroffene (Artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
6 mei 2002
C.1997.0258.N
nr. 270
Arbeidsongeschiktheid – Getroffene – Genezing – Beslissing – Kennisgeving – Vordering
in rechte – Termijn – Aard.
De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan
zeven dagen duurt, kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een vordering in rechte instellen binnen
drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen
verjaringstermijn en kan gestuit noch geschorst worden (Art. 72, tweede lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 mei 2002
S.2001.0145.F
nr. 291
Getroffene – Schadevergoeding – Opzet.
Het ongeval wordt opzettelijk door de getroffene veroorzaakt wanneer hij het opzettelijk
heeft uitgelokt, zelfs indien hij de gevolgen ervan niet heeft gewild (Art. 48, eerste lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
25 november 2002
S.2001.0172.F
nr. 626
Getroffene – Schadevergoeding – Opzet – Begrip – Vechtpartij – Werkmakker – Messteek.
Ook al volgt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de getroffene volgens het
arbeidshof de vechtpartij waarbij hij gewond raakte opzettelijk heeft veroorzaakt, kan het
bestreden arrest op grond van die overwegingen niet wettig beslissen dat de getroffene
opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt, dat, blijkens de vaststellingen van het hof, is
gebeurd toen hij ernstig aan de rug gewond werd door een messteek die hem door een
werkmakker was toegebracht (Art. 48, eerste lid Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.)
25 november 2002
S.2001.0172.F
nr. 626
Ziekte–
en
invaliditeitsverzekering
–
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Moederschapsverzekering
–
Terugbetaling
–
Vergoeding
krachtens
arbeidsongevallenwet
–
Verzekeringsinstelling
–
Indeplaatsstelling
Arbeidsongevallenverzekeraar.

–
de
–

Wanneer de instelling voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning
bepaalde voorwaarden, de prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de
moederschapsverzekering toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed
krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij rechtens in de plaats van de rechthebbende
tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens
voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden (Artikelen 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van
14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.)
25 november 2002
S.2000.0056.F
nr. 624
Begrenzing – Indexcijfer – Berekening uitkeringen – Openbare orde.
De in artikel 39 Arbeidsongevallenwet bedoelde loongrens is gekoppeld aan de
schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals deze jaarlijks worden
gepubliceerd in het Staatsblad; de rechter moet derhalve ambtshalve rekening houden
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voor het berekenen van de vergoedingen met de ten tijde van het ongeval van kracht
zijnde begrenzing van het jaarloon. (Artikelen 6 en 39 Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971; Art. 42 K.B. 21 dec. 1971.)
16 december 2002
S.2002.0065.N
nr. 674

VERZEKERING
Regresvordering
van
de
arbeidsongevallenverzekeraar
–
Arbeidsongevallenrente – Weduwe – Gemeenrechtelijke vergoeding.

Kinderen

–

De gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar kan binnen de perken van de
schadevergoeding die de voor het arbeidsongeval aansprakelijke krachtens het gemene
recht voor de vergoeding van dezelfde schade verschuldigd is, zijn vordering instellen tot
terugbetaling van de door hem gedane uitkeringen en de ermee overeenstemmende
kapitalen; de gemeenschappelijke vergoeding waarop de weduwe van het dodelijk
getroffen slachtoffer van een arbeidsongeval in eigen naam gerechtigd is voor de
materiële schade die zij ten gevolgen van dat overlijden lijdt, herstelt niet dezelfde schade
als de aan de kinderen toegekende arbeidsongevallenrente of het kapitaal dat die rente
vertegenwoordigt, ook al wordt bij de vaststelling van het bedrag van die
gemeenrechtelijke vergoeding waarop de weduwe in eigen naam gerechtigd is voor die
materiële schade, rekening gehouden met de samenstelling van het gezin van de
getroffene (Artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
6 mei 2002
C.1997.0258.N
nr. 270
Verplichting van de verzekeraar – Storting van het kapitaal van de rente – Schuld jegens
het Fonds voor Arbeidsongevallen – Bestaan van de schuld – Herzieningstermijn –
Overlijden van de getroffene.
Het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met het ongeval
kan geen aanleiding geven tot herziening, zelfs niet als het valt binnen de termijn van de
eis tot herziening; dat voorval heeft dus wettelijk geen invloed op de verplichtingen die de
verzekeraar wegens het ongeval heeft zowel jegens de getroffene als jegens het Fonds
voor Arbeidsongevallen (Art. 72 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
9 september 2002
S.2001.0146.F
nr. 428
Verplichting van de verzekeraar – Storting van het kapitaal van de rente – Schuld jegens
het Fonds voor Arbeidsongevallen – Bestaan van de schuld.
Krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, eerste zin,
Arbeidsongevallenwet bestaat de schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor
Arbeidsongevallen voor ongevallen waarop die bepalingen van toepassing zijn, zodra de
door het ongeval veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt
vastgesteld onder de aldaar omschreven voorwaarden (Artikelen 45quater, eerste lid, en
51ter, eerste lid, eerste zin Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
9 september 2002
S.2001.0146.F
nr. 428

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Ambtenaar – Verzekeraar – Indeplaatsstelling.
De verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die aan zijn door een
dergelijk ongeval getroffen verzekerde, tijdens de daaruit voortvloeiende periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon uitbetaalt, treedt van rechtswege in de rechten van
de getroffene tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde, binnen de grenzen van de
door hem uitgekeerde bedragen, enerzijds, en van het bedrag dat de getroffene volgens het
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gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds (Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
24 april 2002
P.2001.1623.F
nr. 248
Ambtenaar – Verzekeraar – Indeplaatsstelling – Vervangingsinkomen – Brutobedrag –
Terugbetaling.
De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde alleen de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als
vervangingsinkomen aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat
de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
24 april 2002
P.2001.1623.F
nr. 248

RECHTSPLEGING
Termijn – Nieuw ongeval gedurende de termijn.
De omstandigheid dat zich een nieuw arbeidsongeval voordoet gedurende de termijn tot
herziening van de wegens een eerste ongeval verschuldigde vergoedingen ontslaat de
eerste verzekeraar niet van zijn verplichting om rekening te houden met een wijziging van
het verlies van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene wanneer die tijdens dezelfde
termijn opgetreden wijziging te wijten is aan de gevolgen van het eerste ongeval. (Art. 72
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
15 april 2002
S.2001.0017.F
nr. 227
Arbeidsongeschiktheid – Getroffene – Genezing – Beslissing – Kennisgeving – Vordering
in rechte – Termijn – Aard.
De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan
zeven dagen duurt, kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een vordering in rechte instellen binnen
drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen
verjaringstermijn en kan gestuit noch geschorst worden (Art. 72, tweede lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 mei 2002
S.2001.0145.F
nr. 291
Termijn – Duur – Aanpassingsbijslagen – Vordering in rechte.
De regel volgens welke de rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen
verschuldigde vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar is van toepassing op de
aanpassingsbijslagen (Artikelen 58bis, § 1, 2°, en 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971; Art. 6 K.B. 21 dec. 1971.)
9 december 2002
S.2001.0104.F
nr. 658

ARBEIDSOVEREENKOMST
ALGEMEEN
Opeenvolgende overeenkomsten – Bepaalde tijd – Onderbreking – Oorzaak – Sanctie –
Wettelijk vermoeden ingesteld in voordeel van werknemer – Weerlegging van vermoeden
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door werkgever.
De regel waaruit volgt, dat partijen die verscheidene opeenvolgende
arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een
onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld worden een
overeenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever
het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het
werk of wegens andere wettige reden, stelt een wettelijk vermoeden in in het voordeel van
de werknemer en kan derhalve enkel door hem worden ingeroepen; de werkgever kan het
bedoelde vermoeden, wanneer het in zijn nadeel wordt aangevoerd, weerleggen op de
door de wet bepaalde wijze. (Art. 10, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2002.0060.N
nr. 649

BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Bestaansvereisten – Gezagsverhouding – Beoordeling door de rechter – Ter zake doende
feitelijke gegevens – Aandelen.
De beslissing die alleen uit de vaststelling dat een vennoot zijn aantal aandelen heeft
vermeerderd, afleidt dat er tussen een vennootschap en die vennoot geen
gezagsverhouding meer bestaat, is onwettig (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 januari 2002
S.2001.0016.F
nr. 25
Gezagsverhouding – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Toezicht van het Hof.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de feiten die hij
vaststelt wettig het bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen
heeft kunnen afleiden en of zij derhalve door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden
14 januari 2002
S.2000.0183.F
nr. 21
Overeenkomst voor bepaalde tijd – Vervangingsovereenkomst – Begrip.
De vervangingsovereenkomst kan voor bepaalde tijd worden gesloten. (Art. 11ter, § 1
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
28 januari 2002
S.2000.0009.F
nr. 57
Vervangingsovereenkomst – Begrip – Vervangende werknemer – Werk – Taken – Aard.
In een vervangingsovereenkomst hoeft de vervangende werknemer niet het werk te doen
van de werknemer die hij vervangt en evenmin dezelfde taken te vervullen. (Art. 11ter, §
1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
28 januari 2002
S.2000.0009.F
nr. 57
Bestaansvereisten – Gezagsverhouding – Vennoten – Eigen tijdsindeling – Samenwerking.
De rechter beslist wettig dat het bestaan van een gezagsverhouding tussen een
vennootschap en sommige van haar vennoten niet bewezen is, wanneer hij erop wijst dat
laatstgenoemden werken naargelang zij beschikbaar zijn of zoals het hun goed uitkomt, de
arbeid in onderling akkoord tussen de vennoten verdeeld wordt, het een familiebedrijf
betreft, de arbeidsverhoudingen derhalve op een samenwerking berusten die weliswaar
gecoördineerd wordt zonder dat er evenwel nauwkeurige richtlijnen gegeven worden over
de wijze waarop het werk moet worden gedaan en het bedrijf, benevens de
bovengenoemde vennoten, geregeld werknemers tewerkstelt die kunnen inspringen bij
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onverwachte afwezigheid van een van die vennoten (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
15 april 2002
S.2001.0085.F
nr. 229
Onderwijs – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Personeel – Indienstneming – Ontbreken van
een geschrift – Gevolg – Vermoeden – Draagwijdte – Beperkt gevolg – Arbeidsprestatie.
Het gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs van de Franse
Gemeenschap wordt, bij ontstentenis aan een geschrift, vermoed aangeworven te zijn in
het ambt, de opdracht of de betrekking die hij werkelijk bekleedt; dat vermoeden heeft
evenwel niet tot gevolg dat elke arbeidsprestatie die in een inrichting voor vrij
gesubsidieerd onderwijs verricht wordt, in het kader van die aanwerving wordt
uitgevoerd. (Art. 31, derde lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993.)
7 oktober 2002
S.2000.0127.F
nr. 508

VERPLICHTINGEN
Deeltijdse arbeid – Werkgever – Werkroosters – Openbaarmaking – Toezicht – Bevoegde
ambtenaren en instellingen – Doel.
De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van
de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de
afwijkingen op de normale werkroosters strekken ertoe een efficiënte controle mogelijk te
maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de
bestrijding van zwartwerkers (Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0133.N
nr. 114
Deeltijdse arbeid – Werkgever – Werkroosters – Openbaarmaking – Toezicht – Bevoegde
ambtenaren en instellingen – Doel.
De verplichtingen opgelegd aan de werkgevers met betrekking tot de bekendmaking van
de werkroosters van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de
afwijkingen op de normale werkroosters strekken ertoe een efficiënte controle mogelijk te
maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de
bestrijding van zwartwerk (Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0093.N
nr. 113
Deeltijdse arbeid – Werkgever – Werkroosters – Openbaarmaking – Ontstentenis –
Sancties – Arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid – Vermoeden – Aard.
Bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, worden de deeltijdse
werknemers onweerlegbaar vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid; dit vermoeden is ten behoeve van de
ambtenaren en instellingen gevestigd en is niet meer dan een gegeven van bewijslevering
bij overheidstoezicht en ten gerieve van dat toezicht (Artikelen 157–159 Programmawet
22 dec. 1989; Art. 171 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0133.N
nr. 114
Werkgever – Deeltijdse arbeid – Werkrooster – Openbaarmaking – Ontstentenis – Gevolg
– Voltijdse arbeid – Wettelijk vermoeden – Toepassing – Ontbreken van normaal
werkrooster.
Het vermoeden luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid te
hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, krijgt
uitwerking in alle gevallen waarin de voorschriften inzake de bekendmaking van de
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werkroosters niet werden nageleefd en dus ook wanneer een normaal werkrooster voor
deeltijdse arbeid ontbreekt. (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0093.N
nr. 113
Werknemersverplichting – Arbeidsprestatie – Recht op loon – Handelsvertegenwoordiger
– Commissieloon – Berekening – Franchisebeding – Arbeidsverbintenis – Aard.
Het beding dat het recht op commissieloon van de handelsvertegenwoordiger uitsluit
wanneer de omzet beneden een bepaalde grens blijft, legt aan de
handelsvertegenwoordiger geen resultaatsverbintenis op waarbij gevolgen verbonden
worden aan een contractuele tekortkoming. (Art. 6 Arbeidswet van 16 maart 1971; Art.
1134 Burgerlijk Wetboek.)
2 december 2002
S.2001.0116.N
nr. 647
Werkgever – Handelsvertegenwoordiger – Overeengekomen commissieloon – Berekening
– Franchisebeding – Geldigheid.
De vaststelling van het verschuldigd commissieloon of de wijze van berekening ervan
wordt door de arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Partijen kunnen bedingen dat een
vaste wedde wordt toegekend met daarbovenop commissieloon waarvan het bedrag in
verhouding staat tot een omzet die een vooraf overeengekomen omvang overstijgt;
hierdoor wordt geen overeengekomen commissieloon op een aanvaard order uitgesloten
(Artikelen 6, 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2001.0116.N
nr. 647
Werkgever – Handelsvertegenwoordiger – Recht op commissieloon.
De regel dat het commissieloon verschuldigd is voor ieder order die door de werkgever
wordt aanvaard, zelfs indien op die order geen uitvoering volgt, behalve in geval van niet
uitvoering door de schuld van de handelsvertegenwoordiger, heeft enkel betrekking op het
in de overeenkomst overeengekomen commissieloon en houdt in dat het commissieloon,
van zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is overeengekomen, niet mag worden
beperkt (Artikelen 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2001.0116.N
nr. 647

EINDE
Ontslag – Intrekking – Onderling akkoord.
De omstandigheid dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst door een der partijen
om dringende reden terstond een einde maakt aan die overeenkomst neemt niet weg dat de
werknemer en de werkgever in onderling akkoord het ontslag om dringende reden als
niet–bestaande kunnen beschouwen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
28 januari 2002
S.2000.0014.F
nr. 58
Begroting – Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst – Aandelenoptie –
Lichten van de optie – Gerealiseerde winst – Aard.
De eventuele winst die de werknemer realiseert wanneer hij de optie licht en later tot
verkoop van de aandelen overgaat, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de
aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van aandeelhouder en is niet het gevolg van de
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in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, noch een voordeel
verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. (Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
4 februari 2002
S.2000.0022.N
nr. 79
Essentieel bestanddeel – Arbeidsplaats – Onregelmatige beëindiging.
De partij die eenzijdig een belangrijke wijziging aan een essentieel bestanddeel van de
arbeidsovereenkomst aanbrengt, beëindigt die overeenkomst onregelmatig
4 februari 2002
S.2001.0103.N
nr. 83
Vereisten.
Een afdanking is niet willekeurig wanneer het ontslag van de werkman die aangeworven
is voor onbepaalde tijd is gebeurd om redenen die berusten op de noodwendigheden
inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst. (Art. 63 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
4 februari 2002
S.2000.0179.N
nr. 80
Niet naleving procedure collectief ontslag.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing die de afdanking als willekeurig beschouwt
omdat de werkgever niet de in het arbeidsreglement omschreven procedure voor een
collectieve opzegging heeft nageleefd maar de gewone ontslagprocedure. (Art. 63 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
4 februari 2002
S.2000.0179.N
nr. 80
Begroting – Voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst – Aandelenoptie –
Kans op winst.
Het verkrijgen van de aandelenoptie maakt voor de werknemer louter een kans op winst
uit, te beschouwen als een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst. (Art.
39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
4 februari 2002
S.2000.0022.N
nr. 79
Geschonden wetsbepaling – Cassatiemiddel – Vereiste vermeldingen – Niet–vermelding –
Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de beslissing van de rechter m.b.t. het
bedrag van opzeggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van beëindiging van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als het onder de wetsbepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd geen melding maakt van art. 39, § 1,
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
25 februari 2002
S.2001.0022.F
nr. 127
Voortdurende tekortkoming – Tijdstip.
Als de feiten die de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten zouden rechtvaardigen
een tekortkoming uitmaken die blijft voortduren, is de bepaling van het tijdstip vanaf
wanneer die voortdurende tekortkoming onmiddellijk en definitief elke professionele
samenwerking onmogelijk maakt, overgelaten aan het oordeel van de partij die gebruik
wenst te maken van het haar bij de wet toegekende recht (Art. 35, eerste en tweede lid
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
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8 april 2002

S.2001.0159.N

nr. 215

Voortdurende tekortkoming – Termijn.
De werkgever die zijn werknemer ter kennis brengt dat de arbeidsovereenkomst zonder
verdere verwittiging op een bepaalde datum wegens dringende reden zal worden
beëindigd indien op die datum een voortdurende tekortkoming van de werknemer niet
beëindigd is, maar die werknemer bij het verstrijken van die datum zonder meer in dienst
houdt, beëindigt de arbeidsovereenkomst niet; in die omstandigheden kan de werkgever
nadien de werknemer rechtsgeldig ontslaan op grond van dezelfde tekortkoming, in
zoverre deze heeft voortgeduurd tot drie werkdagen of minder voor het ontslag. (Art. 35,
derde lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
8 april 2002
S.2001.0159.N
nr. 215
Tenietgaan van verbintenissen – Toepassing.
Artikel 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat behoudens de algemene wijzen
waarop de verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitende uit de door deze
wet geregelde overeenkomsten een einde nemen door de wil van een der partijen, wanneer
de overeenkomst voor onbepaalde duur werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot
beëindiging voorhanden is; de bepalingen van art. 1234 B.W. staan daaraan niet in de weg
28 mei 2002
P.2001.0559.N
nr. 320
Essentiële bestanddelen.
Wanneer de werkgever eenzijdig de arbeidsvoorwaarden wijzigt die essentiële
bestanddelen van de overeenkomst zijn, kan de voortzetting van de arbeidsprestaties door
de bediende, na het verstrijken van de termijn die vereist is om stelling te nemen ten
aanzien van het eventueel sluiten van een nieuwe arbeidsovereenkomst, impliceren dat
afstand wordt gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten beëindiging,
niettegenstaande voorbehoud is gemaakt (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
17 juni 2002
S.1999.0144.F
nr. 363
Termijn – Dienst bij dezelfde werkgever – Verschillende arbeidsovereenkomsten.
Wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbreking verschillende
arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de laatste voor onbepaalde tijd, wordt
de minimum opzeggingstermijn vastgesteld volgens de jaren ononderbroken dienst bij
dezelfde werkgever op het tijdstip dat de opzegging ingaat (Art. 82, § 2, tweede lid, § 3,
tweede lid, en § 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
23 september 2002
S.2001.0142.F
nr. 470
Termijn – Dienst bij dezelfde werkgever – Verschillende arbeidsovereenkomsten.
Wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbreking verschillende
arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de laatste voor onbepaalde tijd, wordt
de minimum opzeggingstermijn vastgesteld volgens de jaren ononderbroken dienst bij
dezelfde werkgever op het tijdstip dat de opzegging ingaat (Art. 82, § 2, tweede lid, § 3,
tweede lid, en § 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
23 september 2002
S.2001.0142.F
nr. 470
Onderwijs – Vrij gesubsidieerd onderwijs – Tijdelijk personeel – Verstrijken van de
termijn – Laatste dag van het schooljaar – Gevolg – Latere arbeidsprestatie.
De regel volgens welke een tijdelijke aanwerving, in een wervingsambt, van een
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gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Franse
Gemeenschap, van rechtswege eindigt uiterlijk de laatste dag van het schooljaar tijdens
hetwelk de aanstelling gebeurde, impliceert niet dat elke arbeidsprestatie die door het
betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, in het kader van een nieuwe
aanwerving voor het nieuwe schooljaar uitgevoerd wordt. (Art. 32, § 1, 4° Decr.Fr.Gem. 1
feb. 1993.)
7 oktober 2002
S.2000.0127.F
nr. 508
Ontslag.
Het ontslag, zijnde de handeling waardoor een partij aan de andere ter kennis brengt dat
ze de arbeidsovereenkomst wil beëindigen kan niet met terugwerkende kracht worden
gegeven (Art. 32, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 oktober 2002
S.2001.0173.N
nr. 537
Voortijdige beëindiging – Schorsing van uitvoering – Vaststelling – Opzeggingstermijn.
Wanneer een partij de arbeidsovereenkomst beëindigt vóór het einde van de
opzeggingstermijn is deze gehouden een opzeggingsvergoeding te betalen aan de andere
partij voor het resterend deel van die termijn; bij de vaststelling van de verschuldigde
opzeggingsvergoeding moet rekening worden gehouden met de verlenging van de
opzeggingstermijn wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst. (Artikelen 38, § 2 en
39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
18 november 2002
S.2001.0193.N
nr. 613
Overeenkomst voor bepaalde tijd – Werkgever – Vroegtijdige beëindiging – Hogere
bediende – Opzeggingstermijn – Anciënniteit.
De rechter die een opzeggingstermijn moet vaststellen die de werkgever moet in acht
nemen, ingevolge de onregelmatige beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde tijd,
moet rekening houden met de kans van de bediende om spoedig een aangepaste en
evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon en
anciënniteit, naar gelang van de elementen eigen aan de zaak; de rechter moet de
anciënniteit berekenen op grond van de jaren tijdens welke de werknemer in die
hoedanigheid ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever, op het ogenblik dat de
opzegging ingaat. (Artikelen 40, § 1 en 82, § 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2002.0060.N
nr. 649

VERJARING
Termijn – Duur – Loon – Niet–betaling – Misdrijf – Vordering in rechte – Onderwerp.
De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van
toepassing op de vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering
van uit de overeenkomst ontstane verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is
op de door de werkgever begane overtreding van de strafwet (Art. 15, eerste lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
9 september 2002
S.2000.0090.F
nr. 425
Brugpensioen – Conventioneel brugpensioen – Aanvullende vergoeding – Vordering in
rechte – Ontslag – Dringende reden – Betwiste dringende reden – Rechtsvordering van de
werknemer – Termijn – Aanvang.
In geval van ontslag om een dringende reden die wordt betwist, is het niet vereist dat de
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rechtsvordering van de werknemer die ertoe strekt een aanvullende vergoeding te
verkrijgen met toepassing van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 die algemeen verbindend verklaard is
bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, wordt ingesteld binnen de termijn van één
jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (Art. 15 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 9, eerste lid C.A.O. nr 17 van 19
dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975.)
21 oktober 2002
S.1999.0090.F
nr. 554

ALLERLEI
Organisatie van de openbare kredietsector – Algemene Spaar– en Lijfrentekas –
Personeel – Arbeidsovereenkomst – Opschortende voorwaarde.
Artikel 257 van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector
verbiedt de Algemene Spaar– en Lijfrentekas–Bank niet om een arbeidsovereenkomst op
te maken met een opschortende voorwaarde (Art. 257 Wet 17 juni 1991.)
4 november 2002
S.2001.0088.F
nr. 579

ARBEIDSVOORZIENING
ALGEMEEN
Vreemdelingen – Bescherming – Uitvoerende macht – Machtiging.
Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de
bilaterale akkoorden betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers
wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling van Belgen en
vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (Enig art. Wet 13 dec.
1976.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199

ARBEIDSBEMIDDELING
Toegelaten selectie.
Een selectie is het geheel van activiteiten dat in opdracht en op kosten van een werkgever
wordt uitgevoerd met het oog op het uitbrengen van een advies nopens de geschiktheid
van de sollicitanten voor één of meerdere vacatures; een selectiebureau handelt niet in
strijd met bepalingen van het koninklijk besluit van 28 november 1975 en van het decreet
van 20 maart 1984, in zoverre het de werknemers en de werkgevers niet rechtstreeks met
mekaar in contact brengt met het oog op een onmiddellijke totstandkoming van een
arbeidsovereenkomst. (Artikelen 1 en 2 K.B. 28 nov. 1975 betreffende de exploitatie van
een bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling; Art. 23 Decr. 20 maart 1984
houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.)
17 januari 2002
C.1998.0125.N
nr. 36
Verboden arbeidsbemiddeling tegen betaling.
Uit de bepalingen van het decreet van 20 maart 1984 en het koninklijk besluit van 28
november 1975 blijkt dat onder arbeidsbemiddeling tegen betaling, de handeling van een
tussenpersoon, een intermediair, is bedoeld, die erop gericht is tegen betaling werknemers
bij te staan bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling en/of werkgevers bij het zoeken
van gepaste arbeidskrachten, waarbij de werkgevers en werknemers rechtstreeks met
elkaar in contact worden gebracht met het oog op de totstandkoming van een
arbeidsbetrekking. (Artikelen 1 en 2 K.B. 28 nov. 1975 betreffende de exploitatie van een
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bureau voor arbeidsbemiddeling tegen betaling; Art. 23 Decr. 20 maart 1984 houdende
oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling.)
17 januari 2002
C.1998.0125.N
nr. 36

BRUGPENSIOEN
Conventioneel brugpensioen – Recht op een aanvullende vergoeding – Ontslag –
Dringende reden.
Wanneer een compensatoire opzeggingsvergoeding wordt toegekend aan de om een
dringende reden ontslagen werknemer, ontstaat zijn recht op de aanvullende vergoeding
waarvan sprake is in artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19
december 1974, die gesloten is in de Nationale Arbeidsraad en algemeen verbindend
verklaard is bij het koninklijk besluit van 16 januari 1975, pas bij het verstrijken van de
termijn die door de compensatoire vergoeding gedekt is (Artikelen 3, 4 en 9, eerste lid
C.A.O. nr 17 van 19 dec. 1974, algemeen verbindend verklaard bij K.B. 16 jan. 1975.)
21 oktober 2002
S.1999.0090.F
nr. 554

SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Afdeling van een onderneming.
Een afdeling van een onderneming is een onderdeel van een onderneming dat een zekere
samenhang vertoont en zich onderscheidt van de rest van de onderneming door een eigen
technische onafhankelijkheid en door een onderscheiden duurzame activiteit of
bedrijvigheid en personeelsgroep. (Art. 2, tweede lid Wet van 28 juni 1966 betreffende de
schadeloosstelling van de werknemers die ontslagen worden bij de sluiting van
ondernemingen.)
4 februari 2002
S.2000.0179.N
nr. 80

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Tucht – Orde van architecten – Raad van beroep – Tuchtstraf – Evenredigheid –
Beoordelingsbevoegdheid – Artikel 3 E.V.R.M. – Toetsing door het Hof.
Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad van
beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M.
28 februari 2002
D.2001.0008.N
nr. 150
Toegang tot het beroep – Vereisten – Gemeenschapsonderdaan – Erkenning van
diploma's – Europese richtlijn – Beoordeling door de Raad van de Orde van architecten.
Wanneer een gemeenschapsonderdaan bij de Raad van de Orde van architecten een
verzoek indient om te worden toegelaten tot het beroep, moet de Raad van de Orde
rekening houden met alle diploma's, certificaten en andere titels alsmede met de relevante
ervaring van de betrokkene, door de uit deze titels en ervaring blijkende bekwaamheden te
vergelijken met de in de nationale wettelijke regeling verlangde kennis en kwalificaties,
ook al is voor het betrokken beroep een richtlijn inzake de onderlinge erkenning van
diploma's vastgesteld, maar de toepassing van die richtlijn niet kan leiden tot
automatische erkenning van de titel(s) van de verzoeker (Artikelen 52, 57 en 177 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 september 2002
D.1999.0018.F
nr. 418
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ARTS
Orde der geneesheren.
De Orde der geneesheren is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267
Plichtenleer – Reclame – Algemeen verbod – Tuchtstraf.
De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in
concreto na te gaan of zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de
eisen van de volksgezondheid, is niet naar recht verantwoord (Artikelen 1, 2, § 1 en 2 Wet
5 aug. 1991; Art. 15 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267
Functie – Activiteit – Aard.
Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van art. 1 W.Kh. en hebben zij een
maatschappelijke functie, de geneesheren oefenen een activiteit uit die gericht is op de
uitwisseling van diensten; zij streven op duurzame wijze een economisch doel na en zijn
derhalve in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Bedrieglijk onvermogen – Materieel bestanddeel – Niet voldoen aan zijn verplichtingen –
Schuld.
Het misdrijf van het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan
hebben aan de op hem rustende verplichtingen vereist niet dat op het ogenblik waarop de
schuldenaar zich onvermogend heeft gemaakt de schuld bewezen is en niet het voorwerp
van enige betwisting is (Art. 490bis Strafwetboek.)
12 februari 2002
P.2000.0991.N
nr. 97

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
ALLERLEI
Bank – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Bij de bank afgegeven stukken
– Overeenkomst van dadelijk deposito van gelden – Geen betaling.
De bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een overeenkomst
van dadelijk deposito van gelden zijn niet aan die bankier betaald, zodat hij niet gehouden
kan zijn ze terug te betalen op grond van de artikelen 1235, eerste lid, en 1376 B.W.
(Artikelen 1235, eerste lid en 1376 Burgerlijk Wetboek.)
19 december 2002
C.2001.0380.F
nr. 684

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN
K.B. 3 april 1953 inzake slijterijen van gegiste dranken – Overtreding – Strafrechtelijke
schuld – Overmacht of onoverkomelijke dwaling.
Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen
opzet bewezen worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het
wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld
heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (Art. 35 K.B. van 3 april 1953
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gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
19 november 2002
P.2001.1502.N

nr. 615

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Administratieve sancties met repressief karakter – Evenredigheid met de inbreuk –
Toetsingsrecht van rechter.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die
sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter
staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van
administratieve geldboete van zodanige omvang: hij mag hierbij inzonderheid acht slaan
op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop
in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld
24 januari 2002
C.2000.0234.N
nr. 51
Inbreuken op de B.T.W.–wetgeving – Administratieve sancties met repressief karakter –
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., mag de wettelijkheid van die
sanctie onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen: dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het aan de rechter
staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van
administratieve geldboete van zodanige omvang: hij mag hierbij inzonderheid acht slaan
op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop
in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld
24 januari 2002
C.2000.0307.N
nr. 52
Inbreuken op de B.T.W.–wetgeving – Administratieve sancties met repressief karakter –
Wettelijkheid van de sanctie – Eerder uitgesproken strafsanctie – Bevoegdheid van de
rechter.
De rechter mag bij de toetsing van een administratieve sanctie, die een repressief karakter
heeft in de zin van art. 6 E.V.R.M., de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het
bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale
verdragen of van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen; hij
mag hierbij krachtens het Belgisch strafrechtstelsel eerder uitgesproken strafsancties die
in verband met dezelfde inbreuk zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling betrekken
24 januari 2002
C.2000.0234.N
nr. 51
Valsheid en gebruik van valse stukken met het bedrieglijk opzet de BTW te ontduiken –
Straf – Aan te wijzen wetsbepalingen.
Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken
inzake belasting over de toegevoegde waarde is onder meer de vermelding vereist van de
bepalingen van het BTW–wetboek of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die
de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen
163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 73 en 73bis
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Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N

nr. 158

Betekening van een dwangbevel – Verhoging van de geldboete met 50 pct. – Draagwijdte
– Rechterlijke toetsing.
De verhoging van de geldboete met 50 pct. in geval van betekening van een dwangbevel
tot invordering van de verschuldigde B.T.W., waarin art. 2 van het K.B. nr. 41 van 30
januari 1987 voorziet, strekt ertoe, in het algemeen belang, procedures te vermijden
vanwege belastingplichtigen die geen voldoende redenen hebben om niet vrijwillig de
belastingschuld te betalen. De rechter vermag dit laatste na te gaan en te beoordelen en
kan ter zake tot de bevinding komen dat de verhoging met 50 pct. niet kan opgelegd
worden louter omwille van de noodzaak een dwangbevel uit te vaardigen (Art. 2 K.B. nr.
41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten
op het stuk van de B.T.W..)
25 april 2002
C.2000.0464.N
nr. 253
Betwisting over de invordering – Vonnis dat de vordering inwilligt – Openbare orde –
Berusting.
De betwisting over de invordering van een achterstallige belasting over de toegevoegde
waarde raakt de openbare orde. Daarentegen verstoort een vonnis dat een tegen de
belastingplichtige ingestelde vordering inwilligt de openbare orde niet, zodat berusting in
dergelijk vonnis mogelijk is (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
25 april 2002
C.2000.0373.N
nr. 252
Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Artikel 23.4 – Verlies van goederen – Vervoerder – Schadevergoeding – M.b.t. vervoer
gemaakte kosten.
Als het verlies van de mogelijkheid tot recuperatie van de B.T.W., die niet onafhankelijk
is van de wijze waarop het vervoer wordt uitgevoerd of niet uitgevoerd, door de
gebrekkige uitvoering van het vervoer van goederen, een normaal gevolg is van de
nalatigheid van de vervoerder, behoort die B.T.W. tot de met betrekking tot dat vervoer
gemaakte kosten, die door de vervoerder moeten terugbetaald worden (impliciete
beslissing) (Artikelen 23.1 en 4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0123.N
nr. 328
Herziening van de aftrek van de belasting – Bedrijfsmiddelen – Goederen voorwerp van
zakelijke rechten – Vruchtgebruik – Vervreemding van de naakte eigendom van een
onroerend goed.
Een onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik wordt niet in
hoofde van de naakte eigenaar, doch wel in hoofde van de vruchtgebruiker als een
bedrijfsmiddel beschouwd voor de toepassing van artikel 48, § 2, van het B.T.W.–
Wetboek dat voorziet in een stelsel van herziening van de aftrek van de belasting geheven
op bedrijfsmiddelen. Hieruit volgt dat de vervreemding van de naakte eigendom van een
onroerend goed tijdens de herzieningsperiode, in beginsel geen aanleiding kan geven tot
herziening van de aftrek van BTW op eerdere verbouwings– en uitrustingsuitgaven, voor
zover de vruchtgebruiker het bedrijfsmiddel verder blijft aanwenden ter verwezenlijking
van belastbare handelingen. (Artikelen 9, tweede lid, 2°, 45, § 1, en 48, § 2 Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 6, § 2 K.B. nr 3 van 10 dec. 1969.)
11 oktober 2002
C.2001.0103.N
nr. 531
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BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE)
Heffing van rechten voor gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens –
Eurovignet – Administratieve geldboete – Toetsingsrecht van rechter – Vermindering of
oplegging van de opgelegde straf.
De rechter die moet oordelen over de administratieve geldboete opgelegd op grond van
art. 13 Wet 27 dec. 1994 tot goedkeuring van het verdrag inzake de heffing van de rechten
voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens en tot invoering van het
Eurovignet overeenkomstig de richtlijn 93/89 EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 25 okt. 1993, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken, en
mag in het bijzonder nagaan of de feitelijke en wettelijke voorwaarden vervuld zijn voor
die sanctie en of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale
verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen: op
grond van de genoemde normen kan de rechter in voorkomend geval de opgelegde straf
opheffen of verminderen (Art. 13 Wet 27 dec. 1994 tot goedkeuring van het Verdrag
inzake de heffing van de rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware
vrachtwagens.)
24 januari 2002
F.2000.0099.N
nr. 53

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Depot – Teken – Benelux–merkenbureau – Weigering – Rechterlijke toetsing – Bevel tot
gedeeltelijke inschrijving – Geoorloofdheid – Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie –
Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de
inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en inzonderheid of de
bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het
Benelux–Merkenbureau, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving
niet heeft overwogen en het Benelux–Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder
enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, moet het Hof in de regel
die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis en
6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Depot – Teken – Rechterlijke toetsing – Bevoegdheid – Ambtshalve reden – Nationale
procesregels – Toepasselijkheid – Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie –
Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale
procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een verzoek van een partij
op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te bieden
hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de
bevoegdheid van de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof
in de regel die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart
1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis
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en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N

nr. 391

BEROEPSGEHEIM
Geneesheer – Doktersattest – Geesteszieke – Opname in een R.V.T. – Testament –
Nietigverklaring – Overlegging van het attest.
Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het
leven van de geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van
de testateur in een rust– en verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat
van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis waarvan de residenten worden ingedeeld in
meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd in een latere procedure
tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901
Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164
Geneesheer – Draagwijdte – Doel – Gevolg – Geesteszieke – Testateur.
Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen,
zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van
het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt
beschermd tegen zijn eigen daden (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164

BERUSTING
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing.
De stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing kan worden afgeleid uit de
omstandigheid dat appellant in de gevoerde briefwisseling de tegen hem uitgesproken
veroordeling op geen enkel punt aanvecht, enkel om gemak van betaling verzoekt en
vervolgens zonder enig voorbehoud betalingen verricht tot het voldoen van de gehele
schuld (Art. 1045, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 april 2002
C.2000.0373.N
nr. 252
Burgerlijke zaken – Beslissing – Grondslag – Wet van openbare orde.
De berusting in een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling die de openbare orde
raakt is nietig (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2002
C.2001.0302.F
nr. 462

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Kamer van inbeschuldigingstelling – Openbaarheid vereist.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de internering van een abnormale beveelt, moet
haar arrest in openbare terechtzitting uitspreken, maar het onderzoek van de zaak ter
terechtzitting en het debat dat eraan voorafgaat, zijn slechts openbaar indien de verdachte
zulks vraagt (Artikelen 148 en 149 Grondwet 1994; Artikelen 7 en 9 Wet Bescherming
Maatschappij.)
9 juli 2002
P.2002.0857.F
nr. 397
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COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Geïnterneerde vrij op proef – Wederopneming en behoud – Nieuwe vervolgingen –
Veroordeling van geïnterneerde wegens ander misdrijf.
De wegens een ander misdrijf uitgesproken veroordeling tegen een geïnterneerde staat
eraan niet in de weg dat de commissie tot bescherming van de maatschappij, en in hoger
beroep de hoge commissie tot bescherming van de maatschappij, de wederopneming en
het behoud van de betrokkene in een door haar aangewezen inrichting beveelt, wanneer ze
vaststelt dat de wettelijk opgelegde voorwaarden voor de wederopneming zijn vervuld, nu
deze wederopneming geen tweede bestraffing van dit ander misdrijf vormt maar de
uitvoering van een voordien bevolen maatregel van internering is (Art. 20, zevende lid
Wet Bescherming Maatschappij.)
18 juni 2002
P.2002.0572.N
nr. 368

HOGE COMMISSIE
Beroep tegen beslissing tot definitieve invrijheidsstelling – Verdrag Rechten van de Mens
– Artikel 5 – Artikel 5.4 – Toepasselijkheid.
De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet
van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de Commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling wordt bevolen (Artikelen 5.4 en 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Toepasselijkheid – Beroep tegen beslissing tot
definitieve invrijheidsstelling.
De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet
van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de Commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling wordt bevolen (Artikelen 5.4 en 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
Beroep tegen beslissing tot definitieve invrijheidsstelling – Beslissing tot handhaving van
de internering – Wijziging van een voor de geïnterneerde gunstige beslissing –
Eenparigheid – Toepassing.
De beslissing, waarbij de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de
beslissing tot definitieve invrijheidstelling hervormt en beslist dat de internering
gehandhaafd blijft, wijzigt een door de geïnterneerde gunstige beslissing en kan slechts
uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen. (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering; Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
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TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
Internering – Beslissing van de minister van Justitie – Bevoegdheid van de minister –
Middel dat de toekenning van die bevoegdheid bekritiseert – Nieuw middel –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is nieuw en derhalve niet
ontvankelijk, wanneer het geen betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechtscolleges
van de rechterlijke orde om kennis te nemen van de beroepen tegen de door de Minister
van Justitie genomen beslissing tot internering van een ter beschikking van de regering
gestelde veroordeelde, doch in werkelijkheid kritiek uitoefent op de toekenning, door die
wet, aan de Minister van Justitie van de bevoegdheid om een dergelijke beslissing te
nemen. (Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
6 maart 2002
P.2002.0152.F
nr. 160
Internering – Beslissing van de minister van Justitie – Motiveringsplicht.
Om aan de motiveringsverplichting te voldoen, moet de beslissing van de Minister van
Justitie om de internering van een ter beschikking van de regering gestelde veroordeelde
te bevelen, in de regel, naar gelang van het geval, hetzij de gegevens eigen aan de
persoonlijkheid of de sociale situatie van de betrokkene vermelden die zijn
wederopneming in de maatschappij verhinderen, hetzij de handelingen op grond waarvan
hij een gevaar voor de maatschappij is gebleken en, met name, het niet–voldoen aan de
hem opgelegde voorwaarden ; die beslissing kan niet volstaan met een loutere verwijzing
naar een ander geschrift, tenzij zou blijken dat de veroordeelde de inhoud ervan kende op
het ogenblik waarop de beslissing hem ter kennis werd gebracht (Art. 25bis, eerste lid
Wet Bescherming Maatschappij.)
6 maart 2002
P.2002.0152.F
nr. 160

BESLAG
BEWAREND BESLAG
Beslag inzake namaak – Beslagrechter – Beoordelingsbevoegdheid – Uitvindingsoctrooi
– Geneesmiddel.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de
rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de
beslagrechter niet verboden bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering
te betrekken. (Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek; Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984.)
3 januari 2002
C.2000.0012.N
nr. 5
Beslag inzake namaak – Beslagrechter – Beoordelingsbevoegdheid.
De beslagrechter, verzocht om toelating te verlenen tot het leggen van een beslag inzake
namaak, is bevoegd en verplicht na te gaan of, op het eerste gezicht, het intellectueel
recht, de feiten en zo nodig de stukken, waarop de verzoeker zich beroept, van die aard
zijn dat zij het gevraagde beslag tot bewaring van het aangevoerde recht verantwoorden.
(Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek.)
3 januari 2002
C.2000.0012.N
nr. 5
Bewarend beslag onder derden – Toepassing sanctie.
De beslissing die enkel vermeldt dat de artikelen 1451 en 1456 Ger.W. de beslagrechter
niet dwingend verplichten de derde–beslagene schuldenaar te verklaren voor de oorzaken
van het beslag is niet naar recht verantwoord; het is de beslagrechter immers niet
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toegestaan dat hij, enkel indien de omstandigheden van de zaak zulks verantwoorden, de
in de voornoemde bepalingen bedoelde sancties niet toepast (Artikelen 1451 en 1456
Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2002
C.2001.0253.F
nr. 255
Bewarend beslag onder derden – Toepassing sanctie.
Uit de artikelen 1451 en 1456 Ger.W. kan niet worden afgeleid dat de daarin vastgelegde
sancties niet uitgesproken kunnen worden indien de beslagleggende schuldeiser, op het
ogenblik dat de rechter uitspraak doet over hun toepassing, geen enkele maatregel van
tenuitvoerlegging jegens de derde–beslagene heeft genomen of indien de geldigheidsduur
van het bewarend beslag onder derden is verstreken (Artikelen 1451 en 1456 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 april 2002
C.2001.0253.F
nr. 255

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Uitvoerend beslag op onroerend goed – Beslissing van de beslagrechter – Hoger beroep
– Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging.
De beslissing van de beslagrechter die, na de aanwijzing van de met de verkoop belaste
notaris, uitspraak doet over de vordering van de notaris die ertoe strekt degene die de
betaling van een provisie vordert te laten veroordelen, is geen vonnis dat uitspraak doet
over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging inzake uitvoerend beslag op onroerend
goed, en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep (Art. 1624, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2002
C.2001.0025.F
nr. 55
Bevel – Verjaring – Stuiting.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat het bevel de burgerlijke
verjaring alleen dan stuit wanneer degene die betekent in de akte vermeldt dat het bevel
wordt betekend met het oogmerk de verjaring te stuiten. (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2002
C.2001.0067.F
nr. 526
Beslag op onroerend goed – Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie gevraagd aan de
vervolgende schuldeiser – Geen betaling – Weigering zijn dienst te verlenen – Wettigheid.
De notaris is een openbare ambtenaar die verplicht is zijn dienst te verlenen wanneer hij
daartoe wordt verzocht; noch artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16
december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen noch enige andere
bepaling machtigt hem om zijn medewerking te weigeren als hem geen provisie wordt
betaald (Art. 1, eerste en derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
24 oktober 2002
C.2000.0724.F
nr. 566

ALLERLEI
Geestrijke dranken – Drankgelegenheid – Verstrekken van sterke dranken – Vergunning –
Inbeslagneming.
Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank
en betreffende het vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en
verbeurdverklaring van de sterke dranken, die het voorwerp zijn van de overtreding
bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze geen eigendom zijn
van de overtreder. (Artikelen 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
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17 september 2002

P.2001.0890.N

nr. 453

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Cassatieberoep – Betekening – Neerlegging
van stukken van betekening ter griffie – Termijn – Verlenging – Wettelijke feestdag –
Decretale feestdag.
Nu 11 juli een decretale maar geen wettelijke feestdag is slaat het Hof geen acht op
stukken van betekening van het cassatieberoep in strafzaken die door de burgerlijke partij
ter griffie van het Hof zijn neergelegd op 12 juli, d.i. na het verstrijken van de bij art.
420bis, tweede alinea, Sv. bepaalde termijn. (Art. 644, eerste lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 1 K.B. 18 april 1974; Art. 6 Decr. Vl. Gemeenschap 7 nov. 1990.)
5 februari 2002
P.2000.0763.N
nr. 85
Betekening aan de gekozen woonplaats – Geldigheid.
De betekening aan de gekozen woonplaats is van generlei waarde als ze verricht is met
miskenning van het eerlijkheidsbeginsel en van het recht van verdediging (Artikelen 39 en
40 Gerechtelijk Wetboek.)
8 maart 2002
C.2001.0113.F
nr. 171
Cassatieberoep – Vormen – Betekening aan de procureur des Konings – Kennis van de
woonplaats, verblijfplaats of gekozen woonplaats.
De betekening van het cassatieberoep aan de procureur des Konings is van generlei
waarde als de partij op wier verzoek zij is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de
gekozen woonplaats van de betekende kende; een dergelijke betekening kan evenwel, ook
al is zij naar de vorm onregelmatig, geen nietigheid tot gevolg hebben, aangezien zij het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan de verwerende partij een
afschrift bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid geven haar
verweermiddelen uiteen te zetten (Artikelen 40, vierde lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0218.F
nr. 241
Woonplaats – Begrip – Referentieadres.
Het referentieadres bedoeld in art. 1, § 2, W. 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters
in de zin van art. 36 Ger.W. (Art. 1, § 2 Wet 19 juli 1991; Art. 36 Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0218.F
nr. 241

EXPLOOT
Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Verzoekschrift – Betekening aan de woonplaats –
Hoedanigheid van de persoon aan wie het afschrift werd ter hand gesteld – Verkeerde
aanduiding.
De loutere verkeerde aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het
afschrift van het verzoekschrift in cassatie werd ter hand gesteld, die uitsluitend te wijten
is aan de verklaring van deze persoon, leidt niet tot nietigheid wanneer blijkt dat de
betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt (Artikelen 35, tweede lid, en
867 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0342.N
nr. 644
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IN HET BUITENLAND
Burgerlijke zaken – Betekening – Duitsland – Tijdstip van de betekening.
De in België in burgerlijke zaken of in handelszaken opgemaakte dagvaardingen bestemd
voor personen die in Duitsland verblijven, worden door de procureurs–generaal of door de
procureurs des Konings rechtstreeks gezonden aan de voorzitter van het Landgericht of
Amtsgericht in het rechtsgebied waarvan degene, voor wie het stuk bestemd is, zich
bevindt; de betekening gebeurt pas op het ogenblik dat de voorzitter het aan de
geadresseerde te overhandigen stuk ontvangt (Art. 1, eerste lid, 1° Overeenkomst van 25
april 1959 tussen België en de Duitse Bondsrepubliek betreffende de toepassing van het
Verdrag van 's–Gravenhage van 1 maart 1953 in zake burgerlijke rechtsvordering; Art. 40
Gerechtelijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.1999.0518.N
nr. 265

ALLERLEI
Vreemdelingen – Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Kennisgeving – Directeur van de strafinrichting – Nieuwe titel
van hechtenis – Administratieve beslissing – Kennisgeving – Verplichting.
Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is
gesteld van een nieuwe titel van hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het
grondgebied te verlaten met de beslissing om hem naar de grens terug te leiden en hem te
dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de strafinrichting, die de
vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan. (Art. 62, tweede lid Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Vreemdelingen – Administratieve beslissingen – Kennisgeving – Staat van aanhouding.
De directeur van de strafinrichting geeft aan de vreemdeling kennis van de
administratieve beslissingen die met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen
worden, wanneer de betrokkene zich in staat van aanhouding bevindt, ongeacht of de
vrijheidsberoving is bevolen door een bestuurlijke overheid dan wel door een magistraat
van de rechterlijke orde (Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken – Cassatiegeding – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep – Verzoekschrift – Ontvankelijkheid.
In de regel is een verzoekschrift dat een valsheidsvordering bevat, ingesteld naar
aanleiding van cassatieberoep, ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten,
wanneer het tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stuk niet van valsheid kon
worden beticht voor de feitenrechter, het verzoekschrift betrekking heeft op een
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en het in het
verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een
authentieke akte aan te tasten
21 mei 2002
P.2001.1016.N
nr. 311
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Belastingzaken – Valsheidsvordering bij tussenvordering – Bewering zonder weerslag op
de voorziening – Ontvankelijkheid.
De valsheidsvordering die bij tussenvordering bij het Hof wordt ingediend is niet
ontvankelijk wanneer blijkt uit het antwoord dat op de middelen moet worden gegeven
dat de betichting tot staving van de middelen ten betoge dat de eisers in de
valsheidprocedure geen dagvaarding van de griffie van het hof van beroep hebben
ontvangen zonder te betwisten dat de griffie ze heeft gestuurd, geen weerslag heeft op de
oplossing van de voorziening (Art. 907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
31 mei 2002
F.2001.0041.F
nr. 335
Strafzaken – Valsheidincident – Vordering – Cassatiegeding – Belang – Ontvankelijkheid.
De vordering tot burgerlijk valsheidsincident, die voor het hof wordt ingesteld door een
partij in het cassatiegeding, is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang, wanneer de
daarin vervatte bewering geen weerslag heeft op de oplossing van het cassatieberoep (Art.
907, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Strafzaken – Verzoek tot betichting van valsheid tot staving van een cassatieberoep –
Vernietiging van de beslissing – Ontvankelijkheid van het verzoek.
De vordering tot betichting van valsheid, die ingesteld wordt tot staving van een
cassatieberoep, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de bestreden beslissing
vernietigd wordt door het Hof
26 juni 2002
P.2002.0505.F
nr. 384
Strafzaken – Bewijs door geschriften – Bewijskracht – Authentieke akte – Akte van
verklaring van hoger beroep – Tegenbewijs – Valsheidsvordering – Toepassingsgevallen.
Een authentieke akte zoals een akte van verklaring van hoger beroep in strafzaken levert
volledig bewijs op van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan
vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt geleverd na een valsheidsvordering; geen
valsheidsvordering is vereist wanneer een vermelding wordt tegengesproken door een
andere vermelding van dezelfde authentieke akte of door een andere authentieke akte of
wanneer de valsheid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een
onderzoeksmaatregel hoeft te worden getroffen (Art. 1319 Burgerlijk Wetboek; Art. 203,
§ 1 Wetboek van Strafvordering.)
10 september 2002
P.2001.0341.N
nr. 429

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Appelrechter – Ambtshalve onderzoek van zijn volstrekte bevoegdheid – Betrekkelijke en
devolutieve werking van het hoger beroep – Draagwijdte.
Het hof van beroep verantwoordt zijn beslissing om zich onbevoegd te verklaren en de
zaak naar de bevoegde appelrechter te verwijzen, naar recht, wanneer het zegt dat het hof
van beroep, ingeval de eerste rechter zich, ten onrechte, niet onbevoegd heeft verklaard,
het middel van de onbevoegdheid van de eerste rechter ambtshalve moet opwerpen; het
ingestelde hoger beroep kan voorts geen devolutieve werking hebben (Art. 643
Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0014.F
nr. 242
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Appelrechter – Ambtshalve onderzoek van zijn volstrekte bevoegdheid – Betrekkelijke en
devolutieve werking van het hoger beroep – Draagwijdte.
De appelrechter moet, zelfs ambtshalve, zijn volstrekte bevoegdheid nagaan zoals die is
vastgelegd in de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, ook al is het hoger beroep
beperkt tot de grondslag van de vorderingen die bij de eerste rechter aanhangig waren
gemaakt en houdt het verder geen verband met de volstrekte bevoegdheid van
laatstgenoemde (Art. 643 Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0014.F
nr. 242
Voorlopige maatregelen – Vordering ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en voor
een periode na die ontbinding.
De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te
doen op een vordering die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die
ertoe strekt voor de kinderen een onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na
die ontbinding. (Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2000.0267.F
nr. 238
Bevoegdheid van de politierechtbank – Vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit
verkeersongeval – Begrip.
Art. 601bis Ger. W. dat bepaalt dat de politierechtbank ongeacht het bedrag, kennis neemt
van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs
indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek,
strekt ertoe de bevoegdheid van de politierechter te verruimen tot alle ongevallen in het
wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het
Wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn; die bepaling doelt niet op
vorderingen ingesteld in verband met schade ontstaan bij verkeer in de lucht of op het
water (Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek.)
27 augustus 2002
C.2002.0386.N
nr. 414
Vlaamse Gemeenschap – Universiteiten – Gesubsidieerde vrije universiteit – Personeel –
Dienstbetrekking – Arbeidsovereenkomst – Geschillen.
De personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichtende macht
aangesteld of benoemd zijn op de wijze gepreciseerd in het decreet Vlaamse Parlement 12
juli 1991, zijn aangesteld of benoemd bij middel van een arbeidsovereenkomst waarvan
de toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoort (Artikelen 144 en 145
Grondwet 1994; Art. 478, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2002.0177.N
nr. 423
Openbare orde – Rechtbanken – Ambtshalve onderzoek.
De rechter moet ambtshalve zijn bevoegdheid ratione materiae nagaan (Art. 556
Gerechtelijk Wetboek.)
4 november 2002
S.2001.0088.F
nr. 579
Arbeidshoven en –rechtbanken – Fonds voor Arbeidsongevallen – Fout –
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht – Arbeidsongeval – Getroffene –
Schade – Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die bijslagen – Vordering in rechte
– Hoofdvordering.
De arbeidshoven en –rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een op de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt
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tot vergoeding, door het Fonds voor arbeidsongevallen, van de schade die de getroffene
van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten gevolge van het niet ontvangen van
de aanpassingsbijslagen (Artikelen 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2002
S.2001.0104.F
nr. 658
Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidshoven en –rechtbanken – Fonds voor
Arbeidsongevallen – Fout – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht –
Arbeidsongeval – Getroffene – Schade – Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die
bijslagen – Vordering in rechte – Hoofdvordering.
De arbeidshoven en –rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van een op de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt
tot vergoeding, door het Fonds voor arbeidsongevallen, van de schade die de getroffene
van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten gevolge van het niet ontvangen van
de aanpassingsbijslagen (Artikelen 9 en 579, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2002
S.2001.0104.F
nr. 658

STRAFZAKEN
Strafrechter – Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.–Wet
1989 – Bevoegdheid – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op art. 29bis W.A.M.–wet
gegronde rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan
bijgevolg t.a.v. het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen
volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid (Art. 29bis Wet betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 138 Wetboek van
Strafvordering; Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2002
P.2002.0323.F
nr. 326
Wijziging van de bevoegdheidsregels – Nieuwe wet – Onmiddellijke toepassing.
Behoudens andersluidende bepaling, is een wijziging van de bevoegdheidsregels in
strafzaken van toepassing op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over de
zaak zelf is gewezen m.b.t. de vaststelling van de bevoegdheid
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Bevoegdheid ratione loci – Onbevoegde onderzoeksrechter
onderzoekshandelingen – Geldigheid – Onderzoeksrechter.

–

Verrichte

Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn
natuurlijke rechter en zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de
onderzoekshandelingen die verricht worden door een ratione loci niet–bevoegde
onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor latere
vervolgingen (Art. 62bis Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van art. 416, tweede lid, Sv., bestaat wanneer
betoogd wordt dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter toe–eigent,
zodat daaruit een geschil over rechtsmacht kan ontstaan waaraan alleen een einde kan
worden gemaakt door regeling van rechtsgebied
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Onderzoeksgerechten – Beslissing om al of niet een prejudiciële vraag te stellen –
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Weigering.
De beslissing van het onderzoeksgerecht om al of niet een prejudiciële vraag te stellen aan
het Arbitragehof behoort uitsluitend tot de rechtsmacht van de geädieerde rechter en zijn
weigering ter zake is geen beslissing inzake bevoegdheid (Artikelen 416, tweede lid, en
539 Wetboek van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476
Begrip – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek –
Onderzoeksrechter – Bevoegdheid ratione loci – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet–definitieve arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van art. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het geval, wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, de
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement
m.n. uitspraak doet over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een
ander gerechtelijk arrondissement om van de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het
enige gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste arrondissement ratione loci
bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
9 oktober 2002
P.2002.0850.F
nr. 520

INTERNATIONALE BEVOEGDHEID
Executieverdrag – Verbintenis uit onrechtmatige daad – Plaats van het schadebrengende
feit.
Wanneer de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan, met toepassing
van art. 5, 3° Executieverdrag moet worden begrepen als de plaats waar de schade is
ingetreden, is dit de plaats waar de veroorzakende gebeurtenis rechtstreekse schadelijke
gevolgen heeft gehad voor degene die hierdoor direct is gelaedeerd, en niet de plaats waar
de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk
ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar hij de vermogensrechtelijke gevolgen
ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte schade
28 februari 2002
C.1998.0065.N
nr. 145
Burgerlijke zaken – Plaatselijke bevoegdheid – Clausule tot toekenning van rechtsmacht
aan de gerechten van een Lidstaat van de Europese – Belgische rechtbank waarbij een
oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt – Vordering tot gedwongen tussenkomst
en vrijwaring – Toepasselijke bepalingen.
Het arrest dat, om de toepassing van een clausule waarbij rechtsmacht wordt toegekend
aan de rechtbanken te Bonn uit te sluiten, oordeelt dat (eiseres) "bij wege van een
dagvaarding tot gedwongen tenuitvoerlegging en vrijwaring voor de Belgische gerechten
is gebracht, wat toegestaan is bij de artikelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, Ger.W.",
schendt de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, Executieverdrag. (Artikelen 2, eerste lid,
en 3, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G.
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604
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Burgerlijke zaken – Europese Unie – Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke
vordering aanhangig is gemaakt – Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring –
Aanhangig geding – Samenhang.
De artikelen 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe
dat de rechter van een verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is
gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden betreffende het aanhangig geding of de
samenhang. (Artikelen 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–
leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Sociale zekerheid – Werknemers – Bijdragen – Loon – Kosten ten laste van
de werkgever.
Wanneer wordt betwist dat bedragen die aan een werknemer worden betaald als
terugbetaling voor de kosten die door de werkgever moeten worden gedragen, het
karakter van loon hebben, dient de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die belast is met
de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, aan te tonen dat die bedragen geen
terugbetaling van dergelijke kosten zijn (Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders; Art. 23, eerste en tweede lid Wet 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 19, § 2, 4°, eerste lid K.B. 28
nov. 1969.)
14 januari 2002
S.2000.0193.F
nr. 22
Bewijslast – Landverzekering – Opzettelijke daad
Dekkinguitsluitende oorzaak – Verzekeraar – Verplichting.

van

de

verzekerde

–

De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die
door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks
bewijzen (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 16 Wet van 11 juni 1874
betreffende de verzekeringen.)
18 januari 2002
C.2000.0260.F
nr. 42
Verbintenissen ontstaan uit een misdrijf – Bewijsregels.
Ook in strafzaken zijn de bewijsregels van het burgerlijk recht van toepassing voor het
bewijs van het bestaan en de omvang van de schade, ontstaan uit een misdrijf, die met alle
bewijsmiddelen mogen worden bewezen, getuigen en vermoedens inbegrepen (Art. 1348,
tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek.)
26 februari 2002
P.2000.1037.N
nr. 130
Geschriften – Schriftonderzoek.
De rechter vermag, zonder dat een schriftonderzoek is bevolen, te beslissen over de
echtheid van het geschrift dat is ontkend door degene tegen wie het is ingeroepen, op
grond dat hij daartoe voldoende zekerheid heeft door de overgelegde feitelijke gegevens
en hun bewijswaarde. (Artikelen 1322 en 1324 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 883 e.v.
Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0205.N
nr. 162
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Schriftonderzoek.
De rechter vermag, zonder dat een schriftonderzoek is bevolen, te beslissen over de
echtheid van het geschrift dat is ontkend door degene tegen wie het is ingeroepen, op
grond dat hij daartoe voldoende zekerheid heeft door de overgelegde feitelijke gegevens
en hun bewijswaarde. (Artikelen 1322 en 1324 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 883 e.v.
Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0205.N
nr. 162
Voorrang van het bewijs door geschrift – Cassatiemiddel – Nieuw middel.
Het cassatiemiddel volgens hetwelk art. 1341 B.W. is geschonden kan niet voor de eerste
maal in cassatie worden aangevoerd (Art. 1341 Burgerlijk Wetboek.)
11 maart 2002
S.2000.0170.F
nr. 173
Verzekering – Landverzekering – Verhaal van de verzekeraar – Voorwaarde – Bewijslast.
Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij voldoet aan alle voorwaarden om zijn
regresvordering in te stellen; het is dus niet de verzekerde, die aanvoert dat het recht van
verhaal van de verzekeraar vervallen is, die moet bewijzen dat de verzekeraar hem niet op
de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij de feiten
kende waarop zijn beslissing gegrond is (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
7 juni 2002
C.2001.0177.F
nr. 348
Bewijslast – Werkloosheid – Gerechtsbrief – Sanctie – Passende dienstbetrekking –
Weigering – Looncriterium – Wettelijk minimum – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend is omdat
de nettobezoldiging, verminderd met het bedrag van de kosten ten laste van de
werknemer, en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de
werknemer kan genieten tijdens de duur van de betrekking en van de gezinsbijslag, niet
ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitkering, na inhouding van de
bedrijfsvoorheffing en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de
gezinsbijslag, die de werknemer kan genieten als volledige werkloze moet de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting van het recht op uitkeringen vordert, het
bewijs leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking ten minste gelijk is aan
de wettelijke minima. (Art. 26 M.B. 26 nov. 1991.)
14 oktober 2002
S.2001.0192.N
nr. 538
Kind – Levensonderhoud – Vordering – Vermoedelijke vader – Bloedonderzoek –
Geoorloofdheid.
Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet
vaststaat, toelaten een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te
vorderen tegen diegene die gedurende het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling die eenieder het recht geeft
op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling,
staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou
gelasten voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering. (Art. 8.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 336 Burgerlijk Wetboek.)
24 oktober 2002
C.2001.0502.N
nr. 565
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Gerechtelijke bekentenis – Andere zaak – Verklaring.
De verklaring die is gedaan in een andere zaak dan die waarover de rechter uitspraak moet
doen is geen gerechtelijke bekentenis (Artikelen 1354 en 1356 Burgerlijk Wetboek.)
7 november 2002
C.2001.0541.F
nr. 589
Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit – Op de algemene ervaring berustend feit.
Wanneer de appelrechters erop wijzen dat "de textuur van de zijkanten (van een band)
zachter is dan het loopvlak", baseren zij zich op een op de algemene ervaring berustend
feit
14 november 2002
C.2001.0125.F
nr. 605
Bewijslast – Op de algemene ervaring berustend feit.
De rechter die zijn beslissing grondt op een op de algemene ervaring berustend feit
schendt de artikelen 1315 B.W. en 870 Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen
beginsel van het recht van verdediging (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek.)
14 november 2002
C.2001.0125.F
nr. 605
Betaling van een geldsom.
De betaling van een geldsom is een rechtshandeling waarop de bewijsregel van art. 1341
B.W. van toepassing is
6 december 2002
C.2000.0099.N
nr. 654
Miskenning.
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (Artikelen 1319, 1320
en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
23 december 2002
S.2002.0050.F
nr. 692

STRAFZAKEN
Uitzondering – Douane en accijnzen – Rechten – Verschuldigd karakter.
Inzake douane zijn de rechten, in beginsel, verschuldigd op straffe van, m.n.,
strafrechtelijke sancties, tenzij gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht
ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Bewijslast – Aanpassing – Grenzen – Recht op stilzwijgen van de beklaagde – Recht van
verdediging.
De wetgever mag het bewijsrecht in strafzaken bijstellen in zoverre die bijstelling
verenigbaar is met de eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op
stilzwijgen en bijgevolg ook de regels betreffende de bewijslast behoren
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Bewijslast
–
Burgerlijke
rechtsvordering
Verzekeringsovereenkomst – Duur – Afwijking.

–

W.A.M.–verzekering

–

Wie het bestaan aanvoert van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.–
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verzekeringsovereenkomst, moet deze bewijzen. (Artikelen 1 en 26 K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Burgerlijke rechtsvordering – W.A.M.–verzekering – Verzekeringsovereenkomst – Duur –
Afwijking – Eenzijdig geschrift.
Het eenzijdig geschrift dat opgemaakt is door de partij die het aanvoert, is geen bewijs
van het bestaan van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.–
verzekeringsovereenkomst. (Artikelen 1 en 26 K.B. 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Persoonlijke kennis van de rechter – Algemeen
bekend feit.
De vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor
Ruanda voorgelegde zaken, is geen gegeven dat algemeen bekendheid geniet
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Bewijslast.
De rechter die zich ertoe beperkt de beweringen van de verdachte te verwerpen, door vast
te stellen dat zij geen enkel gegeven bevatten waaraan geloof kan worden gehecht,
miskent de regels betreffende de bewijslast in strafzaken niet
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Anonieme getuige – Huiszoeking.
Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17
IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme
getuigenissen zijn verkregen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Eenzijdige analyse van in beslag genomen producten – Beoordeling van de bewijswaarde
ervan.
De mogelijkheid voor de rechter of de partijen om een effectieve controle uit te oefenen
op de wijze waarop een eenzijdige analyse van in beslag genomen producten is geschied
en of deze analyse herhaalbaar is, betreft niet het recht van verdediging van de beklaagde,
maar wel de bewijswaarde van die analyse waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.
19 februari 2002
P.2000.1100.N
nr. 117
Verweer van de beklaagde tegen een burgerlijke rechtsvordering – Verweer zonder
verband met het bewijs van het misdrijf – Bewijsregels in burgerlijke zaken.
De bewijsregels in burgerlijke zaken zijn van toepassing op het verweer van de beklaagde
tegen de burgerlijke rechtsvordering die tegen hem is ingesteld op grond van een te zijnen
laste gelegd misdrijf, wanneer dat verweer geen verband houdt met het bewijs van het
misdrijf
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26 februari 2002

P.2000.1037.N

nr. 130

Toekomstige burgerlijke partij.
Geen algemeen rechtsbeginsel noch enige wettelijke of verdragsrechtelijke bepaling
verbiedt dat een toekomstige burgerlijke partij door de strafrechter als getuige onder eed
zou worden ondervraagd
26 februari 2002
P.2000.1037.N
nr. 130
Onrechtmatig verkregen bewijs – Verdovende middelen – Internationale sluikhandel –
Onrechtmatig verkregen bewijs ten aanzien van een in het buitenland vervolgde
deelnemer – Gevolg ten aanzien van een in België vervolgde beklaagde.
Nu elke Staat krachtens zijn eigen soevereiniteit op grond van zijn eigen wetgeving
strafvervolgingen instelt en de rechtmatigheid ervan beoordeelt en de deelnemers aan een
internationaal drugstransport afzonderlijk kunnen worden vervolgd in de respectievelijke
landen waar zij de feiten hebben gepleegd, strekt de onregelmatigheid van het bewijs ten
aanzien van een deelnemer die in het buitenland wordt vervolgd zich niet uit tot een latere
deelnemer aan hetzelfde drugstransport die in België wordt vervolgd
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Gecontroleerde aflevering –
Wettigheid – Artikel 73, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord
van Schengen van 14 juni 1985 – Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel
in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 1988.
In de context van art. 1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en
art. 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering
uitgeoefende toezicht niet uit dat bewarende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden weggehaald of om een
betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een container
met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Beoordelingsvrijheid – Geen bijzonder bewijsmiddel.
Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de
bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem regelmatig
overgelegde gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij
tegenspraak hebben kunnen voeren (Artikelen 312 en 342 Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2002.0072.F
nr. 143
Vernieling of verdwijning van processtukken – Proces–verbaal van de terechtzitting –
Minuut – Geen uitgifte of authentiek afschrift – Toepassing.
Wanneer de minuut van een proces–verbaal van een terechtzitting geheel of gedeeltelijk is
vernield of verdwenen en er noch uitgiftes noch authentieke afschriften van bestaan, mag
het bestaan en de inhoud van dit proces–verbaal door alle rechtsmiddelen worden
bewezen; het komt het Hof toe de bewijskracht van deze rechtsmiddelen te beoordelen
(Artikelen 46 en 1348, 4° Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
Beoordelingsvrijheid – Geen bijzonder bewijsmiddel – Deskundigenonderzoek bevolen in
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een burgerlijk geding tussen beklaagde en burgerlijke partij – Niet contradictoir
deskundigenonderzoek – Debat op tegenspraak – Toepassing.
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in
strafzaken vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te beoordelen van het
regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding
tussen de beklaagde en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het
deskundigenonderzoek niet alle regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de
tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (Artikelen 312 en 342
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2000.1165.N
nr. 155
Bewijs verkregen in het buitenland – Toetsing.
Wanneer de beklaagde alleen gevorderd heeft het in het buitenland verkregen bewijs op
zijn regelmatigheid te toetsen t.a.v. de regel van internationaal strafrecht, die volgens hem
ten deze van toepassing is, dient de Belgische strafrechter, bij wie geen enkel geschil
aanhangig is gemaakt m.b.t. de schending van een interne rechtsregel van de Staat op
wiens grondgebied het bewijs is verkregen, niet ambtshalve te onderzoeken of het bewijs
is verkregen overeenkomstig het buitenlands recht
13 maart 2002
P.2001.1765.F
nr. 178
Aankoop of verkoop van met rechten of accijnzen belaste goederen – Fraude der rechten.
Wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de
handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die
niet overeenstemmen wat betreft de aankoop en de verkoop van met rechten of met
accijnzen belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden
toegekend, gelden die stukken tot bewijs van een fraude der rechten, zolang het tegendeel
niet is bewezen. (Art. 205, zoals gewijzigd bij art. 41 Wet 27 dec. 1993 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
9 april 2002
P.2000.1537.N
nr. 217
Wegverkeer – Misdrijf – Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke
persoon – Niet geïdentificeerde bestuurder – Titularis van de nummerplaat – Persoonlijk
karakter van straf.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Bekendmaking van een misdrijf – Onwettigheid begaan door de aangever – Rechtmatig
verkregen bewijs.
De strafrechter mag een hem ter beoordeling voorgelegd misdrijf alleen maar bewezen
verklaren op grond van regelmatig verkregen bewijs; de omstandigheid dat de aangever
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van het misdrijf dit ingevolge een onwettigheid heeft vernomen, doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van het bewijs, dat zelf zonder enige onwettigheid naderhand werd
verkregen
23 april 2002
P.2001.0277.N
nr. 245
Beoordelingsvrijheid – Grenzen – Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen.
Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende of op algemene
ervaring berustende feiten, kan hij zijn beslissing niet gronden op feitelijke gegevens die
niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen en waarvan hij buiten de
terechtzitting kennisgenomen heeft
26 juni 2002
P.2002.0505.F
nr. 384
Authentieke akte – Akte van verklaring van hoger beroep – Tegenbewijs –
Valsheidsvordering – Toepassingsgevallen.
Een authentieke akte zoals een akte van verklaring van hoger beroep in strafzaken levert
volledig bewijs op van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan
vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt geleverd na een valsheidsvordering; geen
valsheidsvordering is vereist wanneer een vermelding wordt tegengesproken door een
andere vermelding van dezelfde authentieke akte of door een andere authentieke akte of
wanneer de valsheid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een
onderzoeksmaatregel hoeft te worden getroffen (Art. 203, § 1 Wetboek van
Strafvordering; Art. 1319 Burgerlijk Wetboek.)
10 september 2002
P.2001.0341.N
nr. 429
Getuige – Verhoor – Verzoek van de beklaagde – Taak van de rechter.
Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te
verhoren, moet aannemen, moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering
en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om de waarheid aan het licht te brengen (Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 153 en 190 Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2001.1583.F
nr. 437
Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een uiteindelijke bloedproef – Verplichte
uitleg aan betrokkene – Bewijs dat aan deze verplichting is voldaan – Onaantastbare
beoordeling door de rechter – Wegverkeer – Bloedproef.
De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is
voldaan aan de voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18
februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie
in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt dat aan de betrokkene moet uitgelegd
worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel verschil tussen
de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften
een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen tussen die drie
resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef
wordt uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem
regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren. (Art. 7, vierde lid K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.)
17 september 2002
P.2001.0818.N
nr. 451
Telefoontap – Onwettigheid.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
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nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet aan
tegenspraak voorgelegd.
In de regel kan de strafrechter zijn overtuiging niet stoelen op feitelijke gegevens die niet
aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd en waarvan hij buiten de terechtzitting
kennis heeft gekregen
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak –
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Rechtspleging – Regelmatigheid.
De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig art. 779, tweede
lid, Ger. W., in het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van
beroep wettig was verhinderd de uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede
heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de terechtzitting heeft bijgewoond
waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden arrest en die in
de beschikkingen van de voorzitter – neergelegd in het dossier van de rechtspleging – niet
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging
tot betichting van valsheid, bewijzen ze dat de bij art. 779 Ger. W. opgelegde regels zijn
nageleefd (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.1311.F
nr. 524
Grondwaterbeheer – Bewijsmiddel.
Het decreet van 24 januari 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer legt
geen bijzonder bewijsmiddel op om het bestaan van de daarin of in de
uitvoeringsbesluiten van dat decreet omschreven misdrijven vast te stellen (Artikelen 11
en 12 Decr. 24 jan. 1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer.)
22 oktober 2002
P.2001.1070.N
nr. 557
Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet aan
tegenspraak onderworpen – Algemeen bekende feiten.
Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op
feiten die op de algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op
feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen en
waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft (Art. 154 Wetboek van
Strafvordering.)
6 november 2002
P.2002.0755.F
nr. 586
Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Gegevens niet
onderworpen aan de tegenspraak.
De rechter kan zijn overtuiging niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten
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het onderzoek of het debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen
voeren.
20 november 2002
P.2002.0708.F
nr. 616
Anonieme getuige – Verhoor ter terechtzitting – Verzoek van de beklaagde – Taak van de
rechter.
De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak
van bijkomende onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij
het verzoek van de beklaagde tot het verhoor van een anonieme getuige ter terechtzitting
met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich voldoende ingelicht acht en hij zijn
oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende mate op de
tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op
(Artikelen 153 en 155 Wetboek van Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2002
P.2002.0027.N
nr. 675

BEZIT
Roerend goed – Lichamelijk – Gevolg – Derde – Eigendom.
Uit het beginsel dat met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel volgt dat,
wanneer het lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van de derde
verkrijger wordt beschermd op voorwaarde van zijn goede trouw (Art. 2279, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.2001.0229.N
nr. 74
Bezitsvordering – Vordering tot herstel in het bezit – Ontvankelijkheid.
Niet–ontvankelijk is de vordering tot herstel in het bezit, wanneer zij betrekking heeft op
een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg (Art. 684 Burgerlijk Wetboek; Art. 1370
Gerechtelijk Wetboek.)
22 maart 2002
C.2000.0600.F
nr. 195

BLOEDPROEF
Wegverkeer – Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een uiteindelijke bloedproef –
Verplichte uitleg aan betrokkene – Bewijs dat aan deze verplichting is voldaan –
Onaantastbare beoordeling door de rechter.
De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is
voldaan aan de voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18
februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie
in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt dat aan de betrokkene moet uitgelegd
worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel verschil tussen
de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften
een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen tussen die drie
resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef
wordt uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem
regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren. (Art. 7, vierde lid K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.)
17 september 2002
P.2001.0818.N
nr. 451

– 62 –
Wegverkeer – Ademanalyse – Wijze van uitvoering – In acht te nemen voorschriften –
Artikel 7, K.B. 18 feb. 1991 – Verhoor – Artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis bis Sv. –
Toepasselijkheid.
Het artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire
lucht, dat de regels voorschrijft voor het afnemen van een ademanalyse, omvat geen
verhoor van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan, zodat de voorschriften van
de artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis, Wetboek van Strafvordering, die betrekking
hebben op het verhoor van personen, hierop niet toepasselijk zijn. (Artikelen 28quinquies,
§ 2 en 47bis Wetboek van Strafvordering; Art. 34, § 1 Wetten betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 7 K.B. 18
feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht.)
8 oktober 2002
P.2001.1064.N
nr. 513
Wegverkeer – Ademanalyse – Verwittiging van de overtreder – Bewijs.
Het feit en de inhoud van de op grond van art. 7, vijfde lid KB van 18 februari 1991
gedane verwittiging kunnen niet enkel blijken uit de zending aan de overtreder van een
afschrift van het proces–verbaal van vaststelling binnen een termijn van acht dagen van de
vaststelling, maar ook uit andere regelmatig aangevoerde inlichtingen waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals een getuigenverklaring door de
verbalisanten onder eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak (Art. 7
K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht; Artikelen 59 en 62, eerste en
tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 november 2002
P.2001.1747.N
nr. 632

BORGTOCHT
Borgstelling door verscheidene personen – Schuld voldaan door een hoofdelijke borg –
Verhaal op de andere borgen – Omvang – In de toekomst nog te verrichten betalingen.
Het verhaal van de betalende borg tegen de medeborgen op grond van artikel 2033 B.W.
kan pas ontstaan nadat hij de schuldeiser geheel of ten dele heeft betaald, en slechts voor
zover de door hem verrichte aflossing van de schuld het bedrag, waartoe zijn
bijdrageplicht als borg uitstrekt, te boven gaat; zulks impliceert dat bedoeld verhaal niet
kan worden uitgeoefend voor betalingen die de borg voornemens is in de toekomst nog te
verrichten (Art. 2033 Burgerlijk Wetboek.)
24 juni 2002
C.2001.0472.N
nr. 378
Overheidsopdrachten – Aannemingen van werken – Algemene aannemingsvoorwaarden –
Toepassing – Aanvullende borgtocht – Voorwerp.
Uit de artikelen 7, § 1, en 9, 1 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten
en uit de artikelen 1.A.2, 5.A. en 7.A. van het bijzonder typebestek 108 volgt dat, behalve
ingeval ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het bijzonder typebestek 108, de
aanneming onderworpen is aan alle voorschriften van de algemene
aannemingsvoorwaarden, en dat de aanvullende borgtocht, die onder dezelfde regeling
valt als de gewone borgtocht, als onderpand dient voor de nakoming van de
verplichtingen van de aannemer, tot de opdracht volledig en correct is uitgevoerd
(Artikelen 7, § 1, en 9, § 1 M.B. 10 aug. 1977.)

– 63 –
3 oktober 2002

C.2000.0177.F

nr. 505

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Strafzaken – Bewijs van bestaan en omvang van de schade – Bewijsregels van burgerlijk
recht.
Ook in strafzaken zijn de bewijsregels van het burgerlijk recht van toepassing voor het
bewijs van het bestaan en de omvang van de schade, ontstaan uit een misdrijf, die met alle
bewijsmiddelen mogen worden bewezen, getuigen en vermoedens inbegrepen (Art. 1348,
tweede lid, 1° Burgerlijk Wetboek.)
26 februari 2002
P.2000.1037.N
nr. 130
Schadelijdende partij – Vertegenwoordiging in rechte – Bijzondere lastgeving –
Toepassing.
Wanneer een partij ingevolge een misdrijf schade lijdt, kan een derde krachtens een
bijzondere lastgeving de herstelling van die schade voor rekening van die partij ook voor
de strafrechter vorderen; de ingestelde burgerlijke rechtsvordering is in dat geval immers
deze van de schadelijder die de herstelling van zijn eigen schade vordert (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1984 Burgerlijk Wetboek; Art. 3 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2002.0038.N
nr. 205
Ontvankelijkheid – Burgerlijke partij – Persoonlijke schade – Valse eed bij
boedelbeschrijving.
Nu de rechter in strafzaken, op de vordering van de burgerlijke partij, onaantastbaar in
feite oordeelt zowel over de mogelijkheid van het bestaan van schade die volgt uit het
misdrijf, als over de aard en de omvang ervan, vermag de rechter die oordeelt dat de
burgerlijke partij aannemelijk maakt dat het beweerde misdrijf van valse eed bij
boedelbeschrijving voor haar reële, persoonlijke schade heeft veroorzaakt en dat die
schade ook moreel kan zijn, wettig te beslissen dat de stelling als burgerlijke partij
ontvankelijk is en dat de strafvordering op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht
(Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 63 Wetboek van
Strafvordering; Art. 226 Strafwetboek.)
7 mei 2002
P.2002.0262.N
nr. 277
Begrip – Vordering
elektriciteitsleidingen.

tot

betaling

van

de

kosten

tot

het

verplaatsen

van

De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 13 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.)
27 mei 2002
C.2000.0378.N
nr. 319
Schadevergoeding toegekend aan burgerlijke partij.
De strafrechter kan slechts schadevergoeding aan een burgerlijke partij toekennen, in
zoverre de door die partij ingestelde rechtsvordering strekt tot vergoeding van de door een
misdrijf veroorzaakte schade (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
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Strafvordering.)
29 mei 2002

P.2002.0323.F

nr. 326

Strafrechter – Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.–Wet
1989 – Bevoegdheid – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op art. 29bis W.A.M.–wet
gegronde rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan
bijgevolg t.a.v. het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen
volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid (Art. 29bis Wet betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
29 mei 2002
P.2002.0323.F
nr. 326
Regeling van de procedure – Burgerlijke partijstelling voor de raadkamer bij wijze van
voeging bij eerdere burgerlijke – Buitenvervolgingstelling – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel –
Beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling – Bevoegdheid.
Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de
ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al geschiedde de
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun
kant een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling (Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
8 oktober 2002
P.2002.0419.N
nr. 516
Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of voor het
onderzoeksgerecht – Ontvankelijkheid – Schade – Aannemelijkheid.
De regel dat hij, die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, zich
burgerlijke partij kan stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te
leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan
de verdachte ten laste gelegde misdrijf, op voorwaarde dat hij, wil zijn burgerlijke
partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf
zou geleden hebben, aannemelijk maakt, geldt zowel voor een burgerlijke partijstelling
die de strafvordering op gang brengt, als voor een burgerlijke partijstelling nadat de
strafvordering reeds is ingesteld of bij wijze van voeging bij een andere burgerlijke
partijstelling (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;
Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
8 oktober 2002
P.2002.0419.N
nr. 516
Strafzaken – Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid.
Voor de ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstelling is niet vereist dat degene van
wie de klacht met burgerlijke partijstelling uitgaat, in zijn akte van burgerlijke
partijstelling uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat hij door het aangeklaagde misdrijf is
benadeeld, nu die beweerde benadeling ook kan blijken uit de andere feitelijke gegevens
(Artikelen 63 en 66 Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.1202.N
nr. 601

BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ
Werkgever – Veroordeling aangestelde of lasthebber – Bijdrage tot de financiering van
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het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke – Toepassing.
Noch uit artikel 40 van het decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, noch
uit enige andere wetsbepaling volgt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is
voor de betaling van de bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waartoe zijn aangestelden of lasthebbers
worden veroordeeld. (Art. 29 Wet 1 aug. 1985; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
Gehoudenheid tot betaling van de geldboete en de gerechtskosten – Aard.
De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de
geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van
Boek I van het Strafwetboek niet (Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Ander middel – Antwoord.
Wanneer een door het Hof van Cassatie op een cassatiemiddel te geven antwoord nauw
samenhangt met een verwacht antwoord op een prejudiciële vraag om uitlegging die door
een ander middel vereist is, wordt eerstgenoemd antwoord aangehouden.
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Opdracht van het Hof – Strafzaken – Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek
vatbare grond – Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte door een andere
rechtsgrond te verantwoorden.
Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek vatbare
reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen, waardoor het
beschikkende gedeelte wordt verantwoord
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Aanvulling van rechtsgronden van de bestreden beslissing waardoor het beschikkend
gedeelte wordt verantwoord.
Wanneer een bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een door het
cassatieberoep bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats
stellen waardoor het beschikkende gedeelte van die beslissing wettelijk wordt
verantwoord
2 december 2002
S.2002.0060.N
nr. 649
Partijdigheid van het Hof.
Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het enkel feit dat leden van het Hof van
Cassatie reeds uitspraak hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige
rechtsvragen, zelfs al is de eiser dezelfde. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
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17 december 2002

P.2002.1531.N

nr. 681

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten op verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van
beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd en het Hof van Cassatie de zaak naar
de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting van zijn onderzoek,
kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn
ingekomen ; aldus zijn de artikelen 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof van
Cassatie naar de onderzoeksrechter (Art. 8 Wet 22 maart 1996; Artikelen 246 en 247
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Burgerlijke zaken – Arbeidsovereenkomst – Gezagsverhouding – Toezicht van het Hof.
Het Hof van Cassatie is bevoegd om na te gaan of de bodemrechter uit de feiten die hij
vaststelt wettig het bestaan van een gezagsverhouding tussen de contracterende partijen
heeft kunnen afleiden en of zij derhalve door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden
14 januari 2002
S.2000.0183.F
nr. 21
Voorrecht van rechtsmacht – Misdrijf – Magistraat van het parket van een hof van beroep
– Overmaking der stukken aan het Hof door de minister van Justitie – Geen aanwijzingen
van misdrijf.
Wanneer uit de stukken die de minister van Justitie aan het Hof heeft overgemaakt lastens
een magistraat van het parket van een hof van beroep geen aanwijzingen van een misdrijf
blijken, verklaart het Hof, rechtdoende in raadkamer, dat er geen aanleiding is de zaak te
verwijzen (Artikelen 479–483 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2002
P.2002.0039.N
nr. 88
Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan – Begrip – Rijksregister.
Het rijksregister is geen wettelijk en openbaar document waarop het Hof vermag acht te
slaan
20 februari 2002
P.2001.1045.F
nr. 122
Tuchtzaken – Orde van architecten – Beroepstucht – Raad van beroep – Tuchtstraf –
Evenredigheid – Beoordelingsbevoegdheid – Artikel 3 E.V.R.M. – Toetsing door het Hof.
Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad van
beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M.
28 februari 2002
D.2001.0008.N
nr. 150
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Zaak aanhangig voor het Hof – Incidentele aangifte van een misdaad gepleegd door een
lid van een hof van beroep in de uitoefening van zijn ambt – Aangifte gesteund op
feitelijke elementen die niet aannemelijk worden gemaakt.
Het Hof van Cassatie verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van
een hof van beroep in de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de
benadeelde eiser in een zaak die voor het Hof aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke
elementen die hij aanvoert niet aannemelijk maakt (Art. 486, tweede lid Wetboek van
Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
Cassatieberoep van de beklaagde – Strafzaken – Hoger beroep – Ontvankelijkheid –
Termijn – Aanvang – Beroepen vonnis bij verstek gewezen – Beoordeling door het hof van
beroep – Arrest van het hof van beroep.
Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep dat
oordeelt dat het beroepen vonnis op tegenspraak werd gewezen, zodat de termijn om
hoger beroep in te stellen een aanvang nam de dag van de uitspraak van dit vonnis en het
hoger beroep, dat is ingesteld meer dan vijftien dagen na de uitspraak, laattijdig is, kan het
Hof ambtshalve een middel voordragen. (Impliciet).
30 april 2002
P.2000.1279.N
nr. 261
Strafzaken – Verschrijving in de bestreden beslissing – Bevoegdheid van het Hof om die
fout te verbeteren.
Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de
bestreden beslissing te verbeteren, wanneer deze duidelijk uit de processtukken blijkt
8 mei 2002
P.2001.1395.F
nr. 281
Strafzaken – Misdrijf – Rechtvaardiging – Onoverkomelijke dwaling – Beoordeling door
de bodemrechter – Toezicht door het Hof.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt op grond waarvan
hij beslist dat de beklaagde gehandeld heeft t.g.v. onoverkomelijke dwaling, gaat het Hof
van Cassatie na of hij uit de omstandigheden het bestaan van die rechtvaardigingsgrond
wettig heeft kunnen afleiden (Art. 71 Strafwetboek.)
29 mei 2002
P.2001.1202.F
nr. 324
Strafzaken – Verwerping van het cassatieberoep wegens niet–betekening – Materiële
vergissing niet aan eiser te wijten – Vordering van de procureur–generaal tot intrekking
van het arrest – Intrekking van het arrest.
Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet
ontvankelijk heeft bevonden op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was,
terwijl het wel betekend was en de akte van betekening tijdig was neergelegd op de griffie
van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur–generaal, het arrest in en doet
het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing
10 september 2002
P.2002.0742.N
nr. 434
Verenigde kamers.
Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslissing
op verwijzing na cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof, wanneer
die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde strekking
heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen (Art. 1119 Gerechtelijk
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Wetboek.)
25 september 2002

P.2002.0153.F

nr. 478

Strafzaken – Dwangsom.
Het Hof draagt op het cassatieberoep van de beklaagde ambtshalve middelen voor tegen
het opleggen van een dwangsom aan de beklaagde.
29 oktober 2002
P.2001.1085.N
nr. 571
Strafzaken – Dieren – Bescherming en welzijn – Het nutteloze omkomen of het nutteloos
een verminking, een letsel of pijn te ondergaan – Begrip – Vaststellingen van de
feitenrechter – Onaantastbare beoordeling – Gevolgtrekking in rechte – Toezicht van het
Hof.
De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige
bescherming verleent doet geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos een
verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in aanmerking te
nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van
het dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt;
de wet van 14 augustus 1986 beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een
rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde gevallen ermee rekening te houden.
(Artikelen 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.)
5 november 2002
P.2002.0042.N
nr. 583
Strafzaken – Dieren – Bescherming en welzijn – Het nutteloze omkomen of het nutteloos
een verminking, een letsel of pijn te ondergaan – Begrip – Vaststellingen van de
feitenrechter – Onaantastbare beoordeling – Gevolgtrekking in rechte – Toezicht van het
Hof.
De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige
bescherming verleent doet geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos een
verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in aanmerking te
nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van
het dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt;
de wet van 14 augustus 1986 beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een
rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde gevallen ermee rekening te houden.
(Artikelen 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.)
5 november 2002
P.2002.0042.N
nr. 582
Intrekking van een door het Arbitragehof vernietigde beslissing.
Onder "bevoegd gerecht" om tot de intrekking van een door het Arbitragehof vernietigde
beslissing over te gaan, moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing die kan
worden ingetrokken heeft gewezen; in zoverre is het Hof van cassatie niet bevoegd om
kennis te nemen van een verzoek tot intrekking. (Artikelen 10 en 12, § 1 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 december 2002
P.2002.1531.N
nr. 681
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VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Vorderingen tot vernietiging – Veroordelend verstekvonnis – Verzet van de uitgeleverde
beklaagde – Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart – Op tegenspraak gewezen
vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent – Vernietiging – Verwijzing.
Wanneer het Hof, op een vordering tot vernietiging van een op tegenspraak gewezen
vonnis dat het verzet van de uitgeleverde beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis
niet ontvankelijk verklaart, dat op tegenspraak gewezen vonnis, dat het
specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, vernietigt, beslist het Hof dat er geen
grond bestaat tot verwijzing (Art. 441 Wetboek van Strafvordering.)
30 januari 2002
P.2001.1289.F
nr. 62

ARRESTEN. VORM
Voeging – Strafzaken – Zelfde rechtspleging – Verschillende partijen – Verschillende
beslissingen.
Wanneer verschillende partijen cassatieberoep hebben ingesteld tegen beslissingen over
dezelfde zaak, kan het Hof de cassatieberoepen ambtshalve voegen; zulks is m.n. het
geval wanneer bij hetzelfde arrest sommige beklaagden op tegenspraak en de andere bij
verstek zijn veroordeeld, en de eerstgenoemden tegen het arrest cassatieberoep hebben
ingesteld, terwijl de anderen hun cassatieberoep hebben gericht tegen het arrest dat nadien
op hun verzet is gewezen (Artikelen 187 en 188 Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Strafzaken – Verwerping van het cassatieberoep wegens niet–betekening – Materiële
vergissing niet aan eiser te wijten – Vordering van de procureur–generaal tot intrekking
van het arrest – Intrekking van het arrest – Uitspraak bij nieuwe beschikking van het Hof.
Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet
ontvankelijk heeft bevonden op grond dat niet bleek dat het cassatieberoep betekend was,
terwijl het wel betekend was en de akte van betekening tijdig was neergelegd op de griffie
van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur–generaal, het arrest in en doet
het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing
10 september 2002
P.2002.0742.N
nr. 434

VERNIETIGING. OMVANG
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Weigering – Onwettigheid – Cassatie
– Omvang.
De onwettigheid van de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling weigert, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de gehele straf,
over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en over de met toepassing van art. 490 Sw. bevolen bekendmaking; de
vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen
verklaart, wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die geen
verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer de
onregelmatigheid alleen te wijten is aan het niet–voldoen aan de formele verplichting om
de weigering van de opschorting van de veroordeling met bijzondere redenen te omkleden
16 januari 2002
P.2001.0948.F
nr. 30
Arbeidsovereenkomst – Einde – Opzeggingsvergoeding – Arbeidsovereenkomst voor
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bepaalde tijd – Werkgever – Bediende – Toestand – Arbeidshof waarnaar de zaak is
verwezen.
Wanneer in geval van beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd door
de werkgever de beoordeling van de passende duur van de opzeggingstermijn die in acht
had moeten worden genomen indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten
niet los staat van het middel dat geleid heeft tot de vernietiging van een vorig arrest dat in
dezelfde zaak is gewezen, kan de bediende zich voor het arbeidshof waarnaar de zaak is
verwezen niet beroepen op de grond van dat vorig arrest waarin de beoordeling van die
duur door de werkgever wordt vastgesteld. (Artikelen 19 en 1110 Gerechtelijk Wetboek;
Art. 40, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
28 januari 2002
S.2001.0030.F
nr. 59
Partijen – Toestand – Rechter naar wie de zaak is verwezen.
Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de
partijen voor de rechter naar wie de zaak wordt verwezen teruggeplaatst in de toestand
waarin zij zich bevonden bij de rechter wiens beslissing is vernietigd (Artikelen 19 en
1110 Gerechtelijk Wetboek.)
28 januari 2002
S.2001.0030.F
nr. 59
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Cassatieberoep van de beklaagde – Vernietiging
van de beslissing over de straffen – Geen cassatieberoep van de burgerrechtelijk
aansprakelijke.
De vernietiging van de beslissing over de aan de beklaagde opgelegde straffen, brengt de
vernietiging niet mee van de eindveroordeling van de burgerrechtelijk aansprakelijke
partij die geen regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld ; het Hof stelt evenwel vast dat
de beslissing die de burgerrechtelijk aansprakelijke partij tot betaling van de boeten
veroordeelt, zonder voorwerp is geworden
27 februari 2002
P.2001.1606.F
nr. 138
Verval van het recht tot sturen – Onwettigheid.
De onwettigheid van de beslissing die uitspraak doet over het verval van het recht een
motorrijtuig te besturen wegens bepaalde misdrijven, strekt zich uit tot het geheel van de
sancties die de voormelde misdrijven straffen alsook tot de bijdragen tot het bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die met die misdrijven
verband houden ; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de
misdrijven bewezen verklaart, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een
grond die geen verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval
is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het gebrek aan motivering van de
keuze van de straf van verval van het recht tot sturen en van de termijn ervan
27 februari 2002
P.2001.1606.F
nr. 138
Verbeurdverklaring – Onwettigheid.
De verbeurdverklaring is geen bestanddeel van de hoofdstraf, zodat de onwettigheid ervan
enkel de verbeurdverklaring zelf aantast (Art. 43bis Strafwetboek.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
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Arbeidsongeval – Vorderingen van de getroffene en van een in diens plaats getreden
partij – Beslissing over die vorderingen – Cassatieberoep van de beklaagde –
Vernietiging – Gevolgen van de indeplaatsstelling – Uitbreiding van de vernietiging.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering die de door een arbeidsongeval getroffene tegen hem heeft
ingesteld, brengt de vernietiging mee van de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar van de getroffene, die in zijn plaats
is gesteld, tegen diezelfde beklaagde heeft ingesteld
27 maart 2002
P.2001.1726.F
nr. 207
Vergoeding van blijvende materiële schade – Cassatieberoep van de beklaagde –
Vernietiging – Verwijzing.
Door de zonder voorbehoud en met verwijzing uitgesproken vernietiging van een
beslissing over de vergoeding van de blijvende materiële schade die de door een ongeval
getroffene heeft geleden, worden noodzakelijkerwijs de rechtsvorderingen betreffende de
vergoeding van het geheel van die verleden en toekomstige schade naar de rechter op
verwijzing verwezen.
27 maart 2002
P.2001.1726.F
nr. 207
Rechtsvordering ingesteld tegen de beklaagde en door hem ingestelde rechtsvordering –
Veroordeling op de eerste – Verwerping van de tweede – Beslissingen gegrond op
dezelfde onwettigheid – Beide beschikkingen bestreden – Vernietiging van de tweede leidt
tot vernietiging van de eerste.
Vernietiging, op het cassatieberoep van eiser, beklaagde en burgerlijke partij, van de
beslissing op de door die eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de
vernietiging mee van de beslissing op de door de verweerder tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die op dezelfde onwettigheid is gegrond
17 april 2002
P.2002.0065.F
nr. 233
Vernietiging – Burgerlijke rechtsvordering – Eindbeslissing – Geen eindbeslissing –
Uitbreiding.
Vernietiging, op het niet beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing op
de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de
eindbeslissingen betreffende het beginsel van aansprakelijkheid, en van de niet–
definitieve beslissingen betreffende de omvang van de schade, die gewezen zijn op de
tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste
beslissing
24 april 2002
P.2002.0105.F
nr. 250
Hoofdvordering – Regresvordering – Beslissingen die onderling noodzakelijk zijn
verbonden.
De vernietiging van de beslissing op de hoofdvordering strekt zich uit tot de beslissing op
de regresvordering wanneer het hof van beroep tussen die beslissingen een verband heeft
vastgesteld waardoor de tweede beslissing noodzakelijkerwijs van de eerste afhangt
3 mei 2002
C.2001.0395.F
nr. 269
Gevolgen van de arresten van het Hof van cassatie.
Wanneer de vernietiging is uitgesproken en in zoverre zij is uitgesproken, worden de
partijen voor de rechter op verwijzing teruggeplaatst in de toestand waarin zij zich
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bevonden voor de rechter wiens beslissing is vernietigd
3 mei 2002
C.2000.0655.F

nr. 268

Bestreden beslissing – Dictum – Vernietiging – Invloed op ander dictum.
Wanneer de vernietiging van de beslissing over de terugvordering door de
arbeidsongevallenverzekeraar van het voor de wezenrente gevestigde kapitaal op grond
van de aanvaarding van een eigen recht van de wezen op gemeenrechtelijke vergoeding,
invloed heeft op de hoegrootheid van de gemeenrechtelijke vergoeding waarop de
weduwe in eigen naam gerechtigd is en bijgevolg ook op de terugvordering door de
arbeidsongevallenverzekeraar van het voor de weduwerente gevestigde kapitaal, brengt
deze vernietiging de vernietiging mee van de beslissing over laatstgenoemde
terugvordering, zonder zich evenwel uit te strekken tot de beslissing over het totale bedrag
van de schadevergoeding die verschuldigd is aan alle rechthebbenden en/of de
arbeidsongevallenverzekeraar.
6 mei 2002
C.1997.0258.N
nr. 270
Onmiddellijke aanhouding.
De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde leidt tot
vernietiging van de beslissing tot onmiddellijke aanhouding
8 mei 2002
P.2002.0021.F
nr. 282
Cassatieberoep van de burgerlijke partijen – Verschillende aangevoerde middelen –
Onbeperkte cassatie op grond van een middel.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van de burgerlijke partijen, op grond van een
middel van de eiseressen het bestreden arrest onbeperkt vernietigt, in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen die de eiseressen tegen de
verweerders, beklaagden, hebben ingesteld, heeft het zijn rechtsmacht m.b.t. de
cassatieberoepen van de eiseressen volledig uitgeoefend en is het daarna ingestelde
verzoek om uitspraak te doen over een ander, door de eiseressen ingesteld middel, niet
ontvankelijk.
5 juni 2002
P.2002.0483.F
nr. 342
Vrijspraak van de belaagde – Vernietiging – Beslissing die de burgerrechtelijk
aansprakelijke partij buiten het geding stelt – Vernietiging.
Vernietiging, op het cassatieberoep van het O.M., van de beslissing over de tegen de
beklaagde ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing waarbij
de burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding wordt gesteld, en waartegen het
O.M. een regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld
25 september 2002
P.2002.0153.F
nr. 478
Beginsel van de aansprakelijkheid – Eindbeslissing – Cassatie – Omvang van de schade –
Geen eindbeslissing – Vernietiging – Afstand.
Vernietiging, op het niet–beperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de eindbeslissing
die, wat het beginsel van aansprakelijkheid betreft, uitspraak doet over de tegen hem
ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de niet–definitieve
beslissing, die, wat de omvang van de schade betreft, gewezen is op dezelfde
rechtsvordering en die het gevolg ervan is, ook al heeft eiser zonder berusting afstand
gedaan van zijn cassatieberoep tegen die beslissing
6 november 2002
P.2002.0755.F
nr. 586
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CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Aanhef van het bestreden arrest – Vereffenaar – Verweerder – Vennootschap in
vereffening.
Wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve vennootschap is
ingesteld en uit de conclusies van de partijen voor de bodemrechter blijkt dat de
vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in vereffening is gesteld, wordt het later
uitgesproken arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het
gewezen is in zake van de vereffenaar die optreedt qualitate qua; het cassatieberoep dat
tegen de coöperatieve vennootschap in vereffening is ingesteld is bijgevolg ontvankelijk
(Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2002
S.2001.0016.F
nr. 25
Onsplitsbaarheid.
Al zou een vordering, ingevolge de niet–ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid, van zijn
cassatieberoep, afgewezen blijven ten aanzien van een van de eisers, en, ingevolge
cassatie, door de verwijzingsrechter toegewezen worden, dit heeft niet tot gevolg dat de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk
zou zijn, zodat het geschil niet onsplitsbaar is en die niet–ontvankelijkheid zich daardoor
niet uitstrekt tot het cassatieberoep van de andere eiser (Artikelen 31, 1073, eerste lid en
1084 Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Procedure van rangregeling – Beslissing – Kennisgeving.
In burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een arrest ter zake van rangregeling te laat
ingesteld, wanneer het is ingesteld meer dan drie maanden na de kennisgeving van de
beslissing door de griffier bij gerechtsbrief (Artikelen 57, 1073, 1078, 1648, 1649 en 1650
Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2002
C.1999.0097.N
nr. 146
Betekening aan de procureur des Konings – Kennis van de woonplaats, verblijfplaats of
gekozen woonplaats.
De betekening van het cassatieberoep aan de procureur des Konings is van generlei
waarde als de partij op wier verzoek zij is verricht, de woonplaats, de verblijfplaats of de
gekozen woonplaats van de betekende kende; een dergelijke betekening kan evenwel, ook
al is zij naar de vorm onregelmatig, geen nietigheid tot gevolg hebben, aangezien zij het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, namelijk aan de verwerende partij een
afschrift bezorgen van het verzoekschrift tot cassatie en haar de mogelijkheid geven haar
verweermiddelen uiteen te zetten (Artikelen 40, vierde lid, en 867 Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0218.F
nr. 241
Memorie van antwoord – Cassatieberoep tegen arrest Raad van State.
Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald
bij art. 1, d, Besluit van de Regent 23 aug. 1948, ter griffie van het Hof werd neergelegd
(Art. 1093, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2002.0177.N
nr. 423
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Grond van niet–ontvankelijkheid – Ontbreken van vermeldingen – Datum van het vonnis
en algemene rolnummers – Verschrijving.
De in het cassatieverzoekschrift en in de akte tot betekening ervan begane verschrijving
die erin bestaat dat noch de datum van de bestreden beslissing noch de rolnummers ervan
juist zijn aangegeven, maakt de voorziening niet onontvankelijk mits de verschrijving aan
de hand van de stukken van de rechtspleging kan worden verbeterd
10 oktober 2002
C.2001.0525.F
nr. 529
Eiser – Geschrift dat een middel aanvult of wijzigt.
In burgerlijke zaken is het de eiser verboden een middel aan te vullen of te wijzigen in een
latere procesakte (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2002
C.2001.0493.F
nr. 568
Verzoekschrift – Betekening aan de woonplaats – Exploot – Hoedanigheid van de persoon
aan wie het afschrift werd ter hand gesteld – Verkeerde aanduiding.
De loutere verkeerde aanduiding van de hoedanigheid van de persoon aan wie het
afschrift van het verzoekschrift in cassatie werd ter hand gesteld, die uitsluitend te wijten
is aan de verklaring van deze persoon, leidt niet tot nietigheid wanneer blijkt dat de
betekening het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt (Artikelen 35, tweede lid, en
867 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0342.N
nr. 644
Door het Hof ambtshalve opgeworpen middel van onontvankelijkheid – Te volgen
procedure.
Wanneer achtereenvolgens twee voorzieningen werden ingesteld tegen eenzelfde arrest en
de wijze waarop de zaken aanhangig werden gemaakt, bij het Hof ambtshalve de vraag
doet rijzen naar de ontvankelijkheid van de ene en van de andere voorziening, verdaagt
het de zaak teneinde aan het openbaar ministerie toe te laten een conclusie te nemen over
de opgeworpen vraag en aan de partijen toe te laten hierover een standpunt in te nemen.
(Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
20 december 2002
F.2000.0028.N
nr. 595

STRAFZAKEN
Door dwaling aangetaste afstand.
Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar voorziening afstand doet
zonder te berusten, op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld
geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die
afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Gemis aan bestaansreden – Veroordelend arrest – Verwerping van het cassatieberoep –
Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest verworpen wordt, heeft het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
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Beklaagde – Vordering in tussenkomst, bindendverklaring en vrijwaring tegen
verzekeraar – Cassatieberoep van de beklaagde – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing op zijn tegen de verzekeraar
ingestelde vordering in tussenkomst, bindendverklaring en vrijwaring, is niet ontvankelijk
als het niet is betekend aan de partij tegen wie het is gericht (Art. 418 Wetboek van
Strafvordering.)
15 januari 2002
P.2000.0663.N
nr. 26
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van het openbaar
ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van
de verdachte – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M. tegen de
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft
gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die verwijzing te verantwoorden;
dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs
ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden bevat (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2002
P.2001.1361.F
nr. 47
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van het openbaar
ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van
de verdachte – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M. tegen de
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft
gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die verwijzing te verantwoorden;
dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs
ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden bevat (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2002
P.2001.1361.F
nr. 47
Verdovende middelen – Beslissing tot sluiting van de exploitatie en openbaarmaking van
de beslissing – Derden die aanvoeren dat ze in hun rechten benadeeld zijn –
Hoedanigheid van eigenaar van de gebouwen en gronden, respectievelijk eigenaar van de
handelszaak – Ontvankelijkheid.
De hoedanigheid van de persoon door wie cassatieberoep wordt ingesteld moet uit de
bestreden beslissing blijken; het Hof is niet bevoegd om dit feitelijk element te
onderzoeken (Art. 216 Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2002
P.2000.0843.N
nr. 60
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Negatief advies van het personeelscollege –
Aanhangigmaking van de zaak bij de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, op verzoek v.d. veroordeelde – Beslissing van de Commissie – Niet–
ontvankelijkheid van het verzoek – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De beslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van het door de veroordeelde
ingediende verzoek tot aanhangigmaking van de zaak bij de commissie, is een beslissing
waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet wordt toegekend, herroepen of
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herzien ; het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen de beslissing van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die zijn vordering tot
aanhangigmaking van de zaak bij die commissie niet ontvankelijk verklaart, is bijgevolg
ontvankelijk (Art. 12 Wet 5 maart 1998.)
30 januari 2002
P.2001.1541.F
nr. 66
Burgerlijke rechtsvordering – Neerlegging van stukken van betekening ter griffie –
Termijn – Verlenging – Wettelijke feestdag – Decretale feestdag.
Nu 11 juli een decretale maar geen wettelijke feestdag is slaat het Hof geen acht op
stukken van betekening van het cassatieberoep in strafzaken die door de burgerlijke partij
ter griffie van het Hof zijn neergelegd op 12 juli, d.i. na het verstrijken van de bij art.
420bis, tweede alinea, Sv. bepaalde termijn. (Art. 644, eerste lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 1 K.B. 18 april 1974; Art. 6 Decr. Vl. Gemeenschap 7 nov. 1990.)
5 februari 2002
P.2000.0763.N
nr. 85
Laattijdig verzoekschrift.
Het Hof slaat in strafzaken geen acht op het verzoekschrift dat ter griffie van het gerecht
dat het bestreden vonnis heeft gewezen is neergelegd na het verstrijken van de termijn van
vijftien dagen, bepaald bij art. 422 Sv.; de omstandigheid dat de akte ter griffie van het
Hof is ontvangen binnen de bij art. 420bis, tweede lid, Sv. bepaalde termijn, doet hieraan
niets af (Artikelen 420bis, tweede lid en 422 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2002
P.2000.1118.N
nr. 87
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de
raadkamer wijzigt en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet
ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing dat er voldoende bezwaren
bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk,
in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden van het
verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt; dat is het geval voor de toetsing
van de regelmatigheid van de motivering van het verwijzingsarrest (Artikelen 135, 235bis
en 416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de
raadkamer wijzigt en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet
ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing dat er voldoende bezwaren
bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk,
in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden van het
verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt; dat is het geval voor de toetsing
van de regelmatigheid van de motivering van het verwijzingsarrest (Artikelen 135, 235bis
en 416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
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Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest over hun
hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep instellen in
gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering tegen de verwijzingsbeschikking hoger beroep kunnen instellen (Artikelen
135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Dagvaarding ten gronde op verzoek van het openbaar ministerie – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich
onbevoegd verklaart om de dagvaarding te vernietigen – Aard.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling die oordeelt dat zij als onderzoeksgerecht niet bevoegd is om een
dagvaarding ten gronde, uitgebracht op verzoek van het openbaar ministerie ingevolge
een verwijzingsbeschikking van de raadkamer van dezelfde dag en niettegenstaande het
tegen deze verwijzingsbeschikking ingestelde hoger beroep, te vernietigen, aangezien
deze beslissing geen eindbeslissing is en geen uitspraak doet met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis, Wetboek van Strafvordering, noch een uitspraak inzake
bevoegdheid als bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, daar
dergelijke beslissing inhoudt dat daardoor een bevoegdheidsconflict kan ontstaan dat
enkel met een regeling van rechtsgebied kan worden opgelost. (Artikelen 135bis, 235bis
en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen slechts tegen een arrest over hun
hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking onmiddellijk cassatieberoep instellen in
gelijkaardige gevallen als waarin zij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering tegen de verwijzingsbeschikking hoger beroep kunnen instellen (Artikelen
135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Hof van Assisen – Verwijzing naar het hof – Draagwijdte van het cassatieberoep.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van
de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook
het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid, van dat wetboek, aan
het toezicht van het Hof. (Artikelen 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
13 februari 2002
P.2002.0046.F
nr. 103
Beslissing niet in laatste aanleg gewezen.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een beslissing die niet in laatste aanleg is
gewezen (Artikelen 407 en 413 Wetboek van Strafvordering.)
26 februari 2002
P.2002.0143.N
nr. 134
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Verdachte – Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling – Middel dat het
bestaan van voldoende bezwaren betwist – Ontvankelijkheid.
Op het ontvankelijk cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat, met name, het bestaan van voldoende bezwaren vaststelt om
eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen, behoort het middel dat een
ontoereikende motivering van de bezwaren aanklaagt, niet tot die welke krachtens de wet
aangevoerd kunnen worden tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep tegen het
verwijzingsarrest
27 februari 2002
P.2001.1776.F
nr. 142
Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van
een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld
binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn (Artikelen 373
en 417 Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2001.1775.F
nr. 141
Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van
een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld
binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn (Artikelen 373
en 417 Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2001.1775.F
nr. 141
Hoedanigheid – Stedenbouw – Bevoegde gemachtigde ambtenaar – Grond van niet–
ontvankelijkheid – Ontvankelijkheid.
De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, afgeleid uit het
gebrek aan hoedanigheid van eiser, dient te worden aangenomen, wanneer die niet de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening
van het Waalse Gewest is die op het ogenblik van de verklaring van het door hem
ingestelde cassatieberoep territoriaal bevoegd was (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 3 en 155 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
20 maart 2002
P.2001.1414.F
nr. 190
Voorwerp.
Wanneer het cassatieberoep niet gericht is tegen een beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, is de afstand die voorhoudt op die rechtsvordering betrekking te hebben,
doelloos.
20 maart 2002
P.2002.0144.F
nr. 191
Voorlopige hechtenis – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijke
invrijheidstelling – Voorziening van de procureur–generaal bij het hof van beroep –
Ontvankelijkheid.
Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de onmiddellijke
invrijheidstelling wordt bevolen, staat geen cassatieberoep open (Art. 31, eerste lid Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 maart 2002
P.2002.0383.N
nr. 206
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Datum van inschrijving van de zaak op de rol – Verwittiging van de eiser.
Geen wettelijke bepaling schrijft voor en geen algemeen rechtsbeginsel vereist dat een
eiser in cassatie wordt verwittigd van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de
rol, het ontbreken van een dergelijk verwittigingsvereiste miskent eisers' recht van
verdediging niet, daar hij op de hoogte is van het cassatieberoep dat hijzelf heeft ingesteld
en hij dus weet dat op een bepaald ogenblik een vervaltermijn begint te lopen.
9 april 2002
P.2002.0055.N
nr. 218
Cassatieberoep aangetekend buiten de wettelijke termijn – Overmacht.
Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn aangetekend
cassatieberoep ontvankelijk is, kan enkel voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil
van de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen
30 april 2002
P.2000.1617.N
nr. 262
Faxpost.
Het Hof slaat geen acht op een ter griffie per faxpost ingekomen afstand van
cassatieberoep
29 mei 2002
P.2002.0220.F
nr. 325
Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing op de strafvordering
– Cassatieberoep van de beklaagde – Toezicht van het Hof.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij hij, onder vigeur van de Wet 12 maart
1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, naar de correctionele rechtbank is
verwezen, is het toezicht van het Hof beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid
van het vonnisgerecht
5 juni 2002
P.2002.0318.F
nr. 341
Voornaam – Vermelding – Advocaat.
Geen enkele wetsbepaling onderwerpt de ontvankelijkheid van het cassatieberoep aan de
vermelding, door de griffier, van de voornaam van de advocaat die de verklaring van
cassatieberoep heeft gedaan.
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Termijn van 2 maanden – Toepassing.
Nu een memorie in cassatie in strafzaken slechts ontvankelijk is voor zover zij ten minste
acht dagen voor de zitting werd ingediend en dit niet later dan twee maanden sedert de
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven, stelt de termijn van twee
maanden een beperking aan het recht om ten minste acht dagen voor de zitting een
memorie in te dienen; deze beperking verzekert de gelijkheid en het goede verloop in de
cassatieprocedures en streeft een wettig doel na waarmee het redelijk in verband staat
(Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.)
18 juni 2002
P.2001.1778.N
nr. 367
Gemis aan bestaansreden – Veroordelend arrest – Verwerping van het cassatieberoep –
Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het
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cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer
26 juni 2002
P.2002.0733.F
nr. 382
Memorie – Niet in de taal van de bestreden beslissing.
Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken die is opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing
(Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
26 juni 2002
P.2002.0733.F
nr. 382
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
verdachte – Ontvankelijkheid.
Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op
voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen (Artikelen
135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2002
P.2002.0866.F
nr. 383
Jeugdbescherming – Minderjarige verdachte – Hof van beroep – Jeugdkamer – Beslissing
tot uit handen geven – Verwijzing – Openbaar ministerie – Geen bevoegdheidsgeschil –
Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van een minderjarige is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de
eindbeslissing ingesteld wordt tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep
dat, zonder uitspraak te doen over een geschil inzake bevoegdheid, oordeelt dat een
maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding niet geschikt is voor de minderjarige en
beslist de zaak uit handen te geven en ze naar het openbaar ministerie te verwijzen met het
oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat (Art. 38 Wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
9 juli 2002
P.2002.0893.F
nr. 398
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Hoger beroep – Afstand – Arrest –
Ontvankelijkheid.
Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor
cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van het hoger beroep van de
verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet ontvankelijk.
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
16 juli 2002
P.2002.1036.F
nr. 401
Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing – Toezicht van het Hof.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
beperkt het toezicht van het Hof zich tot de regels betreffende de bevoegdheid van het
vonnisgerecht (Artikelen 130 en 416 Wetboek van Strafvordering.)
23 juli 2002
P.2002.0896.F
nr. 402
Termijn voor memorie.
Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht dagen vóór de
terechtzitting van het Hof heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in
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strafzaken, zelfs als de negende en de tiende dag vóór de zitting een zaterdag, een zondag
of een andere wettelijke feestdag is (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.)
27 augustus 2002
P.2002.1106.N
nr. 412
Eiser die geen partij meer is in de zaak – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat door een burgerlijke partij tegen de beslissing van de appelrechter
is ingesteld, is niet ontvankelijk, wanneer die burgerlijke partij, wier vordering in eerste
aanleg werd afgewezen, bij afwezigheid van hoger beroep geen partij meer is in de zaak
voor de appelrechter en deze rechter jegens haar geen uitspraak heeft gedaan
4 september 2002
P.2002.0466.F
nr. 415
Behoudens toepassing van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand en het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen
na het veroordelend arrest nog voor cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in
strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs als
het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de verwerping van het eerste (Art. 438
Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Ondertekening – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Vorm en plaats van
het cassatieberoep – Veroordeelde – Gedetineerde – Strafinstelling – Bewaker.
Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie
van de strafinstelling waar hij opgesloten is (Art. 417 Wetboek van Strafvordering; Art.
12 Wet 5 maart 1998; Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893.)
11 september 2002
P.2002.1041.F
nr. 441
Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van
een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld
binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn (Artikelen 373
en 417 Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Correctionele rechtbank – Rechter – Vordering tot wraking – Arrest van het hof van
beroep – Verwerping van de vordering – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat
zijn vordering tot wraking van een rechter bij de correctionele rechtbank verwerpt, is niet
ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is, daar zij geen einde maakt
aan de tegen eiser ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak doet over een tussengeschil
betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele rechtbank, die van die
vervolgingen kennis moet nemen, en dus over de grond uitspraak moet doen
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Voorwaarden voor ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Artikel 19 Ger.W. –
Toepassing.
Art. 19 Ger. W. houdt geen verband met de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het
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cassatieberoep tegen de beslissingen in strafzaken.
18 september 2002
P.2002.0874.F

nr. 459

Regeling van de rechtspleging – Verdachte – Verzoek tot verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen – Betwisting over het bestaan van voldoende bezwaren – Hoger
beroep – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De enkele omstandigheid dat de raadkamer, die uitspraak doet over een vordering tot
verwijzing, in antwoord op het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat geen
bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, dat het onderzoek volledig is en dat er tegen de
inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, houdt verband met de onaantastbare
beoordeling van de haar regelmatig overgelegde gegevens, maar levert geen
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch een
onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op; het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat de niet–ontvankelijkheid van het hoger beroep vaststelt, is
derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (Artikelen 135, § 2, en 416,
tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0942.N
nr. 474
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Grond van niet–ontvankelijkheid
of van verval van de strafvordering – Verjaring – Middel bij schriftelijke conclusie
ingeroepen door een verdachte – Middel tot cassatie aangevoerd door andere verdachte –
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Is ontvankelijk, het cassatieberoep van een verdachte tegen de beslissing van de kamer
van inbeschuldigingstelling omtrent de verjaring van de strafvordering, zelfs zo deze
grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering door een andere
verdachte bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer bij de regeling van
de rechtspleging en waarover het bestreden arrest uitspraak doet ingevolge het door deze
laatste ingestelde hoger beroep (Artikelen 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid Wetboek
van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Beperkt cassatieberoep.
Wanneer de inverdenkinggestelde het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot verwijzing naar het hof van assisen inperkt, wordt alleen het
bekritiseerde gedeelte van dat arrest aan het onderzoek van het Hof onderworpen
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Verklaring van cassatieberoep aan de gemachtigde van de gevangenisdirecteur – Akte
van cassatieberoep in een andere taal dan die van de bestreden beslissing – Wijziging van
taal.
De akte van cassatieberoep is nietig en het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer de
gemachtigde van de gevangenisdirecteur de akte heeft opgemaakt in een andere taal dan
die van het bestreden arrest, ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van
cassatieberoep aan hem heeft gedaan (Art. 1 Wet 25 juli 1893; Artikelen 23, vijfde lid, 27
en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
25 september 2002
P.2002.0998.F
nr. 481
Betekening van het cassatieberoep – Bewijs.
Geen betekening van het cassatieberoep van een partij, verzoekster tot het opheffen van

– 83 –
een onderzoekshandeling die geen inverdenkinggestelde is, blijkt uit een kopie van een
betekeningsexploot waarvan het origineel niet werd neergelegd binnen de art. 420bis
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn (Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
1 oktober 2002
P.2002.0873.N
nr. 494
Betekening van het cassatieberoep – Bewijs.
Geen betekening van het cassatieberoep van de burgerlijke partij blijkt uit het
ontvangstbewijs, ondertekend door verweerder in cassatie, nu dit stuk, dat geen
authentieke vaststelling door een instrumenterende gerechtsdeurwaarder inhoudt, het Hof
niet toelaat de regelmatigheid van een eventuele betekening na te gaan. (Art. 418
Wetboek van Strafvordering.)
1 oktober 2002
P.2002.0214.N
nr. 493
Verwerping van de vordering – Beslissing tot veroordeling tot een geldboete –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Correctionele rechtbank – Rechter – Vordering tot
wraking – Arrest van het hof van beroep.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als eiser het vóór de eindbeslissing over de tegen
hem ingeleide vervolgingen instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat hem, met
toepassing van art. 838, derde lid, Ger. W., tot een geldboete veroordeelt t.g.v. een arrest
op grond waarvan het hof van beroep zijn verzoekschrift tot wraking van een magistraat
die de correctionele kamer voorzat waarvoor hij als beklaagde diende te verschijnen,
kennelijk niet–ontvankelijk had verklaard (Art. 838 Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0934.F
nr. 502
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek – Onderzoeksrechter –
Bevoegdheid ratione loci – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet–definitieve arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van art. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het geval, wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, de
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement
m.n. uitspraak doet over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een
ander gerechtelijk arrondissement om van de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het
enige gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste arrondissement ratione loci
bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
9 oktober 2002
P.2002.0850.F
nr. 520
Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Motiveringsgebrek.
Een gebrek in de motivering in het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling
waarbij het verzoek tot opschorting wordt afgewezen is geen onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid zoals bedoeld in artikel 135 § 2 Wetboek van Strafvordering, zodat
krachtens artikel 416 van hetzelfde Wetboek hiertegen geen onmiddellijk cassatieberoep
openstaat. (Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
15 oktober 2002
P.2002.0885.N
nr. 542
Ontvankelijkheid.
De burgerlijke partij, die niet is veroordeeld in de kosten van de strafvordering, heeft geen
hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing over de strafvordering
(Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
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30 oktober 2002

P.2002.0975.F

nr. 575

Jeugdbescherming – Jeugdrechtbank – Persoon die wegens een als misdrijf
gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is gebracht vóór de leeftijd van achttien jaar –
Arrest tot uit handen geven – Geen bevoegdheidsgeschil – Cassatieberoep vóór de
eindbeslissing – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt
ingesteld door een persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, tegen een arrest op
grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, zonder uitspraak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, beslist dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet
geschikt is voor die persoon, en beslist de zaak uit handen te geven en te verwijzen naar
het O.M. met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, indien daartoe grond
bestaat (Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
30 oktober 2002
P.2002.0856.F
nr. 574
Ontvankelijkheid.
De burgerlijke partij kan alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen
betreffende haar burgerlijke belangen; zij kan, bij gebrek aan hoedanigheid en belang,
geen ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen een beslissing die geen uitspraak doet
over haar burgerlijke rechtsvordering en die haar, als burgerlijke partij, geen enkele grief
oplevert (Art. 373, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
30 oktober 2002
P.2002.0975.F
nr. 575
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer
inbeschuldigingstelling
–
Verwijzingsarrest
–
Cassatieberoep
van
inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.

van
de

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de
eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
de door de raadkamer gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, in zoverre het het Hof in staat stelt,
zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan (Artikelen 135, 235bis en 416
Wetboek van Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Hof van Assisen – Verwijzing naar het hof – Draagwijdte van het cassatieberoep.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van
de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook
het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid, van dat wetboek, aan
het toezicht van het Hof (Artikelen 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Gemis aan belang – Beschikking tot gevangenneming – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Bevestiging – Geen onmiddellijke uitvoering – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
gevangenneming van de inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke
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uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij gemis aan belang (Art. 26, § 5 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Gemis aan belang – Criminele zaken – Raadkamer – Verzending van de stukken met het
oog op de inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Niet ontvankelijk hoger beroep – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschikking van de
raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur–generaal met het oog op de
inbeschuldigingstelling van die verdachte (Artikelen 133, 221 tot 239 Wetboek van
Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Jeugdkamer van het hof van beroep – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen –
Voorbereidende rechtspleging – Handhaving in hun omgeving – Eindbeslissing – Gevolg
– Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van het O.M. is ontvankelijk, wanneer het wordt ingesteld tegen een
beslissing van de jeugdkamer van een hof van beroep, waarbij de beslissing bevestigd
wordt van de jeugdrechtbank die, tijdens het voorbereidende onderzoek, de voorlopige
terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin beveelt, onder toezicht van een
afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming (Impliciet) (Artikelen 37, § 2,
2°, 45, 2,a, en 52 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
27 november 2002
P.2002.1423.F
nr. 637
Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing van de raadkamer – Hoger beroep van
de inverdenkinggestelde – Onderzoek van de ontvankelijkheid – Arrest – Gevolgen met
betrekking tot het onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde.
Wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling het door een inverdenkinggestelde
ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, wettig niet ontvankelijk verklaart, staat hiertegen geen
onmiddellijk cassatieberoep open.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Uitzonderingen – Gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering
ontstaan na het debat voor de raadkamer.
Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van
de inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank
onontvankelijk wordt verklaard omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135
en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, staat in principe voor de
inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat voor
de raadkamer gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn
ontstaan (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
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Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep – Ontvankelijkheid –
Voorwaarden – Gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering
ontstaan na het debat voor de raadkamer.
Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van
de inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank
onontvankelijk wordt verklaard omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135
en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, staat in principe voor de
inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat voor
de raadkamer gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn
ontstaan (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid – Geen eindbeslissing – Beginsel van
de aansprakelijkheid – Begrip – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De beslissing van de appelrechters dat er geen gebruiksdiefstal van het voertuig is
geweest zodat de dekking van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid
verschuldigd is, heeft geen betrekking op het beginsel van aansprakelijkheid; is aldus niet
ontvankelijk het cassatieberoep van de verzekeraar tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering ten aanzien van deze laatste, die geen eindbeslissing is
17 december 2002
P.2002.0119.N
nr. 676

BELASTINGZAKEN
Belasting over de toegevoegde waarde – Voorziening in cassatie – Advocaat – Optreden –
Ontvankelijkheid.
De tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie is vereist in een voorziening
tegen een arrest dat uitspraak doet over een op 2 augustus 1995 ingediend verzoekschrift
in hoger beroep betreffende een aanslag die de B.T.W.–administratie heeft vastgesteld,
aangezien uit art. 11, eerste lid, W. 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in
fiscale geschillen volgt dat de gedingen die op de dag van de inwerkingtreding van de
wet, dat is 6 april 1999, hangende zijn bij de hoven, rechtbanken en andere instanties, met
inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen hun beslissingen kunnen worden aangewend,
vervolgd en afgehandeld worden met toepassing van de vóór 1 maart 1999 geldende
regels (Artikelen 478 en 1080 Gerechtelijk Wetboek; Art. 93 Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde; Art. 97, derde en tiende lid Wet 15 maart 1999 betreffende
de beslechting in fiscale geschillen; Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de
rechterlijke inrichting in fiscale geschillen.)
15 maart 2002
C.2000.0467.F
nr. 182
Provinciebelastingen – Bezwaar – Beslissing bestendige deputatie na inwerkingtreding
Wet 15 maart 1999 – Neerlegging van het verzoekschrift.
Niet ontvankelijk inzake provinciale belastingen is het cassatieberoep, ingesteld tegen een
beslissing van de bestendige deputatie die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de
wet van 15 maart 1999 nog geen uitspraak had gedaan over een voordien aangetekend
bezwaar, wanneer het verzoekschrift niet ter griffie van de provincie werd neergelegd
(Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake
van provinciale en plaatselijke heffingen; Art. 4 Wet tot wijziging van de wet van 15
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Art. 388 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
10 mei 2002
F.2001.0021.N
nr. 287
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Verzoekschrift – Niet ondertekend door advocaat bij Hof van cassatie – B.T.W.–zaak –
Procedure vóór 6 april 1999 – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de voorziening tegen een arrest inzake een B.T.W.–geschil dat vóór 6
april 1999 voor een rechtscollege was gebracht, wanneer het verzoekschrift niet
ondertekend is door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 juni 2002
C.2000.0082.N
nr. 357

ARRESTEN RAAD VAN STATE
Afdeling administratie – Advocaat bij het Hof – Cassatieberoep zonder bijstand.
Het cassatieberoep tegen een arrest van de R.v.St., afdeling administratie, dat ingesteld is
zonder de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk (Art.
1080 Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B.
van 12 jan. 1973; Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948.)
16 september 2002
C.2001.0196.F
nr. 450

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Veronderstelling – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat op een veronderstelling berust, is niet ontvankelijk
9 januari 2002
P.2001.1035.F

nr. 17

Rechtsspreuk.
De miskenning van een rechtsspreuk geeft alleen dan aanleiding tot cassatie als daardoor
een wets– of verordeningsbepaling, waarin zij is vastgelegd, wordt geschonden
2 december 2002
C.1998.0460.N
nr. 646

BURGERLIJKE ZAKEN
Geschonden wetsbepaling – Geen opgave – Irrelevante grief – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van bepalingen die niet van
toepassing zijn op het geschil of dat een grief uit die geen verband houdt met de
aangevoerde bepaling
4 januari 2002
F.2000.0048.F
nr. 9
Middel dat een tegenstrijdigheid in de consideransen van de bestreden beslissing
aanvoert – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat, tot staving van een grief m.b.t. een tegenstrijdigheid in de
consideransen van de bestreden beslissing, art. 149 Gw. en niet art. 1138, 4°, Ger.W.
aanwijst, is niet ontvankelijk (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 1080 en 1138, 4°
Gerechtelijk Wetboek.)
18 januari 2002
C.2000.0208.F
nr. 41
Handelsvennootschap – Onlichamelijke bestanddelen – Waardevermindering –
Beoordeling door de rechter – Kritiek – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling op
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grond waarvan de bestreden beslissing oordeelt dat op de onlichamelijke bestanddelen die
een partij in een handelsvennootschap heeft ingebracht, geen daadwerkelijke
waardevermindering kan worden toegepast
18 januari 2002
F.2000.0046.F
nr. 44
Opgave van de geschonden wettelijke bepalingen – Opgave van een bepaling die geen
verband houdt met de aangevoerde grief.
Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de schending van de artikelen 1382 en
1383 B.W. en dat kritiek oefent op de wijze waarop de rechter het begrip contractuele fout
toepast (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
15 februari 2002
C.2000.0345.F
nr. 109
Middel zonder belang.
Niet ontvankelijk, wegens gebrek aan belang, is het middel waarin door eiseres, terecht of
ten onrechte, wordt aangevoerd dat een hof van beroep de onwettigheid van het beroepen
vonnis had moeten vaststellen, terwijl de appelrechters, ingevolge de devolutieve werking
van het hoger beroep dat niet door eiseres wordt beperkt, gedaan hebben wat zij hadden
moeten doen, namelijk uitspraak doen over het geschil zelf
15 februari 2002
C.2001.0203.F
nr. 110
Motivering – Dubbelzinnigheid – Alle uitleggingen onwettig – Ontvankelijkheid.
Het middel dat schending aanvoert van art. 149 Gw. op grond dat de motivering van de
rechter dubbelzinnig is, is niet ontvankelijk wanneer het beweert dat de beslissing in beide
uitleggingen die het van de motivering geeft, onwettig is
15 februari 2002
C.2000.0345.F
nr. 109
Regels betreffende het geding – Toepassing in hoger beroep – Wetsbepaling – Niet–
vermelding – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het middel dat de in hoger beroep begane schending van de regels van het
geding aanvoert, ook al vermeldt het onder de geschonden wetsbepalingen enkel die
welke op die regels betrekking hebben, zonder daarbij opgave te doen van art. 1042
Ger.W. (Artikelen 1042 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
25 februari 2002
S.2001.0022.F
nr. 127
Geschonden wetsbepaling – Niet–vermelding – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid –
Arbeidsovereenkomst – Einde – Opzeggingsvergoeding.
Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de beslissing van de rechter m.b.t. het
bedrag van opzeggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van beëindiging van een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als het onder de wetsbepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd geen melding maakt van art. 39, § 1,
Arbeidsovereenkomstenwet. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39, § 1 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
25 februari 2002
S.2001.0022.F
nr. 127
Bepaling van de rechtsdag – Onregelmatigheid.
Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel afgeleid uit de onregelmatigheid van de
bepaling van de rechtsdag, als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet
blijkt dat de eiser zich voor de feitenrechter op deze onregelmatigheid heeft beroepen
noch er een schending van zijn recht van verdediging heeft aangevoerd.
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7 maart 2002

C.1999.0348.N

nr. 165

Bewijs – Bewijs door getuigen – Voorrang van het bewijs door geschrift.
Het cassatiemiddel volgens hetwelk art. 1341 B.W. is geschonden kan niet voor de eerste
maal in cassatie worden aangevoerd (Art. 1341 Burgerlijk Wetboek.)
11 maart 2002
S.2000.0170.F
nr. 173
Miskenning – Bewijskracht van de akten.
Wanneer het arrest oordeelt dat een kredietovereenkomst, die onder de vermelding
"handtekening van de kredietnemer" een handtekening bevat die gelezen kan worden als
die van D.M. en onder de vermelding "handtekening van de hoofdelijke borgen" twee
handtekeningen bevat die onleesbaar zijn maar verschillen van de eerste, die akte de
handtekeningen van de kredietnemer en van twee hoofdelijke borgen bevat, ook al is
D.M. daarin als borg vermeld, legt het die akte niet uit op een wijze die niet verenigbaar is
met de bewoordingen ervan. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2001.0373.F
nr. 184
Conclusie – Andere partij – Gebrek aan antwoord.
Een partij mag een gebrek aan antwoord op de conclusie van een andere partij aanvoeren
indien de berechting van de door die conclusie opgeworpen betwisting belang heeft voor
het geschil tussen haarzelf en de andere partijen; het middel afgeleid uit dat gebrek aan
antwoord wordt evenwel niet aangenomen indien het Hof vaststelt dat voor de berechting
van het geschil dat belang heeft voor de partij die de genoemde conclusie heeft genomen,
de rechter wegens zijn beslissing die conclusie niet meer behoefde te beantwoorden (Art.
149 Grondwet 1994.)
15 april 2002
S.2001.0017.F
nr. 227
Schending van de regels inzake de bewijsvoering – Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een voorziening in burgerlijke zaken
is het middel waarin voor de eerste maal voor het Hof de schending van de regels inzake
de bewijsvoering wordt aangevoerd
17 mei 2002
C.2001.0330.F
nr. 303
Gegrondheid van het middel – Rechtsregel van openbare orde – Dwingende rechtsregel –
Vereiste feitelijke gegevens – Geen vaststelling.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet voorgelegd
is of waarover deze op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond op
wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de algemene orde raken of
dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk
zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan
30 september 2002
S.2002.0020.N
nr. 489
Met de conclusie van eiser eensluidende beslissing.
De eiser heeft geen belang bij een kritiek op het dictum van het arrest waarin de door hem
bij de rechtbank van eerste aanleg ingestelde rechtsvordering, overeenkomstig zijn
conclusie, ontvankelijk verklaard wordt
10 oktober 2002
C.2001.0087.F
nr. 527
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Middel dat gewettigde verdenking aanvoert.
Een partij die enige reden heeft tot wettige verdenking in een geval waarin alle rechters
van de rechtbank zich niet moeten onthouden, moet de onttrekking vragen aan de rechter
op grond van artikel 650 Ger.W.; wanneer die partij geen onttrekking heeft gevraagd waar
hij het had kunnen doen, kan hij niet voor het eerst voor het Hof een gewettigde
verdenking aanvoeren (Artikelen 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek.)
11 oktober 2002
C.2001.0235.N
nr. 532
Geschonden wetsbepaling – Regels betreffende het geschil – Kort geding –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat een schending van de artikelen 60 en 60bis Vennootschappenwet opwerpt,
maar niet aanvoert dat de appelrechters die uitspraak doen in kort geding, van die
bepalingen een toepassing gemaakt hebben die hun weigering om de door de eerste
rechter bevolen maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen staven, kan niet tot
cassatie leiden (Artikelen 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2002
C.2001.0268.F
nr. 551
Tegenstrijdigheid – Ten overvloede gegeven redenen – Redenen van de vonnissen en
arresten.
Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen redenen van de bestreden beslissing
waartussen er volgens het middel een tegenstrijdigheid bestaat maar die ten overvloede
gegeven zijn. (Art. 149 Grondwet 1994.)
21 oktober 2002
S.1999.0090.F
nr. 554
Middel dat het Hof ertoe verplicht feitelijke gegevens na te gaan – Ontvankelijkheid.
Het middel dat het Hof ertoe verplicht de datum van een betaling na te gaan die niet uit de
vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt, is niet ontvankelijk omdat het Hof daardoor
wordt verplicht feitelijke gegevens na te gaan waarvoor het niet bevoegd is
7 november 2002
C.2002.0204.F
nr. 590
Middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling die door de rechter toegepast
moest worden.
Aangezien de rechter verplicht is te zeggen welke wettelijke bepalingen op het hem
voorgelegde geschil toepasselijk zijn, is niet nieuw het middel dat de schending aanvoert
van een regel waarvan de rechter bij de uitspraak over dat geschil toepassing moest maken
28 november 2002
C.2001.0353.F
nr. 641
Ondoeltreffend middel – Niet–ontvankelijkheid – Bevoegdheid van het Hof – Aanvulling
van rechtsgronden van de bestreden beslissing waardoor het beschikkend gedeelte wordt
verantwoord.
Wanneer het Hof een rechtsgrond aanvult, waardoor het beschikkend gedeelte van de
bestreden beslissing wettelijk wordt verantwoord, kan het middel, al was het gegrond, niet
tot cassatie leiden en is het mitsdien niet ontvankelijk
2 december 2002
S.2002.0060.N
nr. 649
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STRAFZAKEN
Overtollige reden – Kritiek.
Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige reden
van de bestreden beslissing bekritiseert
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Redelijke termijn – Overschrijding – Ontvankelijkheid.
Het middel, volgens hetwelk de duur van de rechtspleging de in art. 5.3 E.V.R.M.
bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
wanneer het voor het eerst voor het Hof van cassatie wordt aangevoerd (Art. 5.3 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Bestreden beslissing – Misrekeningen in rekenkundige bewerkingen – Ontvankelijkheid
van het cassatiemiddel.
Middelen die misrekeningen aanvoeren met betrekking tot het resultaat van rekenkundige
bewerkingen en die blijken uit de intrinsieke bestanddelen van de bestreden beslissing
leveren geen ontvankelijk cassatiemiddel op. (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
5 februari 2002
P.2000.0925.N
nr. 86
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Beschikking van de onderzoeksrechter – Gezag van gewijsde – Miskenning –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt en die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat het
gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel
heeft, door de kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen
verband houdt met die welke krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van
een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest. (Artikelen 135, 235bis en
416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
Recht van verdediging – Ontvankelijkheid.
Wanneer uit de rechtspleging niet volgt dat de beklaagde, zelfs door tussenkomst van zijn
raadsman, voor het hof van beroep de miskenning van zijn recht van verdediging heeft
aangevoerd vóór of na de neerlegging van de conclusie van de burgerlijke partij op de
terechtzitting waar dat hof de zaak in voortzetting heeft gesteld met het oog op die
neerlegging, kan hij dat verweer niet voor de eerste keer voor het Hof aanvoeren
13 februari 2002
P.2001.1513.F
nr. 100
Burgerlijke rechtsvordering – Leeftijd van de getroffene – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de leeftijd van de getroffene van een ongeval betwist, maar dat niet voor
de bodemrechter is aangevoerd, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk
20 februari 2002
P.2001.1045.F
nr. 122
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Bescherming van de maatschappij – Terbeschikkingstelling van de regering – Internering
– Beslissing van de minister van Justitie – Bevoegdheid van de minister – Middel dat de
toekenning van die bevoegdheid bekritiseert – Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd, is nieuw en derhalve niet
ontvankelijk, wanneer het geen betrekking heeft op de bevoegdheid van de rechtscolleges
van de rechterlijke orde om kennis te nemen van de beroepen tegen de door de Minister
van Justitie genomen beslissing tot internering van een ter beschikking van de regering
gestelde veroordeelde, doch in werkelijkheid kritiek uitoefent op de toekenning, door die
wet, aan de Minister van Justitie van de bevoegdheid om een dergelijke beslissing te
nemen. (Art. 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
6 maart 2002
P.2002.0152.F
nr. 160
Vorm – Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
In de regel slaat het Hof van Cassatie acht op de grieven die eiser in de akte van
cassatieberoep aanvoert (Art. 422 Wetboek van Strafvordering.)
13 maart 2002
P.2001.1435.F
nr. 177
Middel dat niet tot vernietiging kan leiden – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al was het gegrond, niet
kan leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing
20 maart 2002
P.2002.0144.F
nr. 191
Grieven t.a.v. het openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het middel dat grieven aanvoert tegen het O.M., is vreemd aan de bestreden beslissing en
derhalve niet ontvankelijk
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Toetsing van feitelijke gegevens – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek oefent op de feitelijke beoordeling van de bodemrechter, is niet
ontvankelijk, evenmin als het middel dat, voor het onderzoek ervan, een onderzoek vereist
van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet bevoegd is
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling in feite, door
de bodemrechter, van de noodzaak om de zaken, voor een goede rechtsbedeling, te
voegen teneinde ze samen aan dezelfde rechter voor te leggen (Artikelen 226 en 227
Wetboek van Strafvordering.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Termijn – Aanvang – Beroepen vonnis bij verstek
gewezen – Beoordeling door het hof van beroep – Arrest van het hof van beroep –
Cassatieberoep van de beklaagde – Bevoegdheid van het Hof.
Wanneer een beklaagde cassatieberoep instelt tegen het arrest van het hof van beroep dat
oordeelt dat het beroepen vonnis op tegenspraak werd gewezen, zodat de termijn om
hoger beroep in te stellen een aanvang nam de dag van de uitspraak van dit vonnis en het
hoger beroep, dat is ingesteld meer dan vijftien dagen na de uitspraak, laattijdig is, kan het
Hof ambtshalve een middel voordragen. (Impliciet).
30 april 2002
P.2000.1279.N
nr. 261
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Middel dat alleen betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter – Middel
dat geen verband houdt met de bevoegdheid en dat niet is voorgelegd aan de –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen verband houdt met de bevoegdheid en alleen betrekking heeft op de
rechtspleging voor de eerste rechter, kan niet voor de eerste keer aan het Hof worden
voorgelegd (Art. 2 Wet 29 april 1806.)
19 juni 2002
P.2002.0406.F
nr. 369
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Verhoor van personen –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op het feit dat de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, alvorens uitspraak te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling
van eiser, bepaalde personen heeft gehoord in de hoedanigheid van getroffenen, buiten de
bij wet bepaalde gevallen en voorwaarden, kan niet voor de eerste keer voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd en is derhalve niet ontvankelijk
19 juni 2002
P.2002.0717.F
nr. 370
Artikel 6.3.c, E.V.R.M. – Recht van verdediging – Hof van Assisen – Akte van verdediging
– Verwijzing naar de in het cassatiemiddel bedoelde problematiek.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit een schending van artikel
6.3.c EVRM, dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen; een verwijzing in de
zogenaamde akte van verdediging naar de in het middel bedoelde problematiek is niet
gelijk te stellen met het aanvoeren van dit middel voor het hof van assisen (Art. 6, § 3, c
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
25 juni 2002
P.2002.0609.N
nr. 380
Recht van verdediging – Ontvankelijkheid.
Het middel dat een miskenning van het recht van verdediging aanvoert, die niet voor het
eerst voor het Hof kan worden opgeworpen, is niet ontvankelijk
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Middel dat berust op een feitelijke bewering – Bewering zonder enige steun in de
bestreden beslissing of in de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan.
Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het berust op een feitelijke bewering die
geen steun vindt in de processtukken
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grond – Bevoegdheid van het
Hof om het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden.
Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte van de
bestreden beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet
ontvankelijk bij gebrek aan belang
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Vorm – Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het Hof van Cassatie slaat, in de regel, acht op de grieven die eiser in de akte van
cassatieberoep aanvoert (Art. 422 Wetboek van Strafvordering.)
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25 september 2002

P.2002.0954.F

nr. 479

Middel volgens hetwelk de bestreden beslissing nietig is omdat zij niet door de griffier is –
Verzuim hersteld sinds de neerlegging van het cassatieberoep – Middel niet ontvankelijk
wegens gebrek aan belang.
Het middel volgens hetwelk de bestreden beslissing nietig is omdat ze niet door de griffier
is ondertekend, wordt zonder belang wanneer het verzuim, na het indienen van het
cassatieberoep, wordt hersteld overeenkomstig art. 788 Ger.W.
16 oktober 2002
P.2002.0683.F
nr. 543
Dwangsom.
Het Hof draagt op het cassatieberoep van de beklaagde ambtshalve middelen voor tegen
het opleggen van een dwangsom aan de beklaagde.
29 oktober 2002
P.2001.1085.N
nr. 571
Regelmatigheid van de vervolgingen – Proactieve recherche – Ontvankelijkheid.
Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het Hof van Cassatie
voor het eerst de regelmatigheid van de op een proactief onderzoek gegronde
vervolgingen betwist (Art. 28bis Wetboek van Strafvordering.)
6 november 2002
P.2002.1394.F
nr. 588
Recht van verdediging – Ontvankelijkheid.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd
6 november 2002
P.2002.1394.F
nr. 588
Middel dat de onpartijdigheid van de rechtbank betwist wegens zijn samenstelling –
Middel dat de openbare orde raakt – Middel voorgedragen voor het Hof.
Het middel waarin de onpartijdigheid van een rechtbank wordt betwist wegens zijn
samenstelling, raakt de openbare orde en kan voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen
27 november 2002
P.2002.1158.F
nr. 634
Hof van Assisen – Middel dat kritiek oefent op de samenstelling van de jury.
Het cassatiemiddel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het alleen, en voor het
eerst voor het Hof, kritiek oefent op de samenstelling van de assisenjury, terwijl eiser de
gezworenen heeft kunnen wraken op het ogenblik van de samenstelling van de jury,
tijdens het debat heeft kunnen vragen om ze te vervangen, en zich over de grond van de
zaak heeft verdedigd zonder de miskenning van het recht op een eerlijk proces aan te
voeren.
11 december 2002
P.2002.1389.F
nr. 667

BELASTINGZAKEN
Grondslag van het middel – Rechtsregel van openbare orde – Dwingende rechtsregel –
Vereiste feitelijke gegevens – Geen vaststelling.
Niet ontvankelijk is het middel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd of waarvan deze
op eigen initiatief niet heeft kennisgenomen, ook al is het gegrond op wettelijke
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bepalingen die de openbare orde raken of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens
die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
10 mei 2002
F.2001.0038.F
nr. 289
Inkomstenbelastingen – Afstand – Vorm.
Inzake inkomstenbelastingen kan de advocaat van een partij, in naam van die partij en bij
akte die aan de tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter griffie van het
Hof werd neergelegd, afstand doen van één van de middelen die hij in het
cassatieverzoekschrift had voorgedragen
3 juni 2002
F.2001.0044.F
nr. 337

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Uitlegging.
De uitlegging die de feitenrechter aan een niet algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst geeft, is soeverein wanneer zij de bewijskracht van die
akte niet miskent
11 maart 2002
S.2000.0170.F
nr. 173
Paritair Comité voor het bouwbedrijf – Vakbondsafvaardiging – Statuut – Installatie –
Vakbondsafgevaardigde – Kandidaatstelling – Bescherming.
Alle betwistingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regelmatigheid
van de kandidaatstelling van een vakbondsafgevaardigde, die kunnen voortvloeien uit de
toepassing van artikel 7 van de op 30 juni 1980 in het Paritair Comité voor het
bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de
syndicale afvaardigingen, na de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 juni 1983, kunnen weliswaar aanleiding geven tot de in dat artikel, § 7, bedoelde
verzoeningsprocedure, maar de bescherming van de artikelen 15 tot 19 van de collectieve
arbeidsovereenkomst wordt, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de afloop
van
de
verzoeningsprocedure,
slechts
voorlopig
toegekend
aan
de
vakbondsafgevaardigden wier kandidaatstelling is geschied in overeenstemming met de
installatieprocedure van de syndicale afvaardiging, maar aanleiding heeft gegeven tot
andersoortige moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1, negende
lid, op grond waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de afgevaardigde
voldoet aan de voorwaarden, of het recht heeft gelijk welke andere geldige reden aan te
voeren
4 november 2002
S.1999.0158.F
nr. 578
Bedienden – Aanvullend
Minimummaandloon.

Nationaal

Paritair

Comité

–

Loonregeling

–

De bedienden die behoren tot één van de beroepen – categorieën omschreven in art. 4, § 1
Collectieve Arbeidsovereenkomst 29 mei 1989, algemeen bindend verklaard bij K.B. 6
augustus 1990 en die met een volledig of gedeeltelijk variabel loon worden betaald,
hebben maandelijks recht op een loon dat minstens het voor hun leeftijd en categorie
vastgestelde minimumloon bedraagt; hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat
krachtens art. 11 van de voormelde collectieve arbeidsovereenkomst, aan de bedienden
bedoeld in art. 10, een in art. 14 bepaald gemiddeld minimum maandinkomen, krachtens
art. 14 onderscheiden van het in art. 4 bepaald minimum maandloon, gewaarborgd wordt
over een periode van twaalf maanden (Art. 4, § 1 K.B. 6 aug. 1990 algemeen verbindend
verklaarde C.A.O. van 29 mei 1989.)
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18 november 2002

S.2001.0193.N

nr. 613

DAGVAARDING
Burgerlijke zaken – Instellen van de vordering – Aanhangigmaking – Inschrijving op de
algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de
rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op
de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding is aangegeven
(Artikelen 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.1999.0518.N
nr. 265
Strafzaken – Beklaagde – Voorgeschreven vermeldingen – Hoedanigheid van persoon
voor wie het exploot bestemd is.
Met de in art. 43, 3°, Ger.W. bedoelde hoedanigheid van de persoon voor wie het exploot
bestemd is, wordt enkel bedoeld de vermelding of de bestemmeling in persoonlijke naam
dan wel eventueel als vertegenwoordiger van een ander persoon wordt gedagvaard zodat
uit die bepaling niet volgt dat het aan een beklaagde betekende
gerechtsdeurwaardersexploot zou moeten vermelden dat hij wordt gedagvaard om de hem
ten laste gelegde feiten te hebben gepleegd als afgevaardigd bestuurder van een
vennootschap. (Art. 43, 3° Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2002
P.2001.0962.N
nr. 597
Strafzaken – Geldigheid – Toepasselijke bepalingen en regels – Nietigheid.
Behoudens de regels in verband met de betekeningen, zijn in strafzaken de regels
betreffende de dagvaarding vervat in de artikelen 145, 182 en 211 Sv. waarin geen sprake
is van nietigheid; de dagvaarding kan alleen nietig worden verklaard wanneer een
wezenlijk bestanddeel van die akte ontbreekt of wanneer vaststaat dat het recht van
verdediging door een onregelmatigheid van de dagvaarding wordt miskend (Artikelen
145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2001.0962.N
nr. 597
Strafzaken – Beklaagde – Voorgeschreven vermeldingen – Recht van verdediging.
Art. 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en
kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende blijkt voor de
beklaagde en diens recht van verdediging verzekerd wordt (Art. 182 Wetboek van
Strafvordering.)
12 november 2002
P.2001.0962.N
nr. 597
Strafzaken – Beklaagde – Voorgeschreven vermeldingen – Hoedanigheid waarin de
beklaagde het misdrijf heeft gepleegd.
Aangezien in strafzaken een beklaagde steeds wordt gedagvaard als persoonlijk
strafrechtelijk verantwoordelijke voor het hem ten laste gelegde misdrijf en een
telastlegging betreffende een bepaald misdrijf, behoudens wanneer de hoedanigheid
waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd een wettelijk bestanddeel van dat misdrijf
uitmaakt, elke hoedanigheid omvat waarin de beklaagde het misdrijf heeft gepleegd, hoeft
de dagvaarding niet te vermelden of de beklaagde de hem ten laste gelegde feiten als
strafrechtelijk verantwoordelijke van de rechtspersoon heeft gepleegd.
12 november 2002
P.2001.0962.N
nr. 597
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DESKUNDIGENONDERZOEK
Burgerlijke zaken – Vervanging van deskundige – Verzoekschrift – Toepasselijke
procedure.
Het verzoekschrift waarbij de meest gerede partij met toepassing van art. 977 Ger.W. de
vervanging van een deskundige vraagt ressorteert niet onder het bepaalde in de artikelen
1025 tot 1034 Ger.W.
28 februari 2002
C.2001.0081.N
nr. 148
Strafzaken – Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk geding tussen beklaagde en
burgerlijke partij – Niet contradictoir deskundigenonderzoek – Bewijs – Geen bijzonder
bewijsmiddel – Beoordelingsvrijheid – Debat op tegenspraak – Toepassing.
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in
strafzaken vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te beoordelen van het
regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding
tussen de beklaagde en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het
deskundigenonderzoek niet alle regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de
tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (Artikelen 312 en 342
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2000.1165.N
nr. 155
Strafzaken – Deskundige – Onpartijdigheid.
De onpartijdigheid die de deskundige in acht moet nemen, verbiedt hem niet een
technisch of wetenschappelijk advies uit te brengen over het bestaan of het ontbreken van
materiële gegevens die een misdrijf opleveren (Art. 43 Wetboek van Strafvordering.)
24 april 2002
P.2002.0012.F
nr. 249
Strafzaken – Gerechtskosten – Kosten van deskundigenonderzoek.
De kosten van een deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter met het
oog op de waarheidsvinding, zijn gerechtskosten die veroorzaakt zijn door het misdrijf,
voorwerp van de strafvordering, ongeacht of een dergelijk onderzoek tot een nuttig
resultaat leidt of uitsluitsel geeft (Artikelen 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.0135.N
nr. 600

DIEFSTAL EN AFPERSING
Afpersing – Verzwarende omstandigheden van de diefstal door middel van geweld of
bedreiging – Toepassing.
De in de artikelen 471 en 472 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheden betreffende
diefstal, zijn niet van toepassing op de misdaad van afpersing, gepleegd vóór de
inwerkingtreding, op 17 feb. 2002, van de W. 11 dec. 2001 (Artikelen 470, 471 en 472
Strafwetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0723.F
nr. 499

DIEREN
Gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en anti–hormonale werking – Dierenarts –
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Verschaffen van geneesmiddelen – Vereiste ministeriële algemene vergunning.
Wanneer een dierenarts geneesmiddelen verschaft teneinde gebruik bij dieren van stoffen
met hormonale en anti–hormonale werking zonder dat deze geneesmiddelen geregistreerd
zijn en zonder dat zij bij een apotheker worden aangekocht, handelt hij niet binnen de
perken van zijn wettelijke bevoegdheid en geniet hij geen vrijstelling van de vereiste
ministeriële algemene vergunning. (Art. 7 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking; Art. 10, § 1, eerste lid Wet
28 aug. 1991; Art. 4, § 2, 5° K.B. nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van
de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige
commissies.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27
Onaantastbare beoordeling – Gevolgtrekking in rechte – Toezicht van het Hof –
Bescherming en welzijn – Het nutteloze omkomen of het nutteloos een verminking, een
letsel of pijn te ondergaan – Begrip – Vaststellingen van de strafrechter.
De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige
bescherming verleent doet geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos een
verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in aanmerking te
nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van
het dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt;
de wet van 14 augustus 1986 beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een
rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde gevallen ermee rekening te houden.
(Artikelen 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.)
5 november 2002
P.2002.0042.N
nr. 583
Onaantastbare beoordeling – Gevolgtrekking in rechte – Toezicht van het Hof –
Bescherming en welzijn – Het nutteloze omkomen of het nutteloos een verminking, een
letsel of pijn te ondergaan – Begrip – Vaststellingen van de strafrechter.
De omstandigheid dat de wet van 14 augustus 1986 alle dieren een gelijkaardige
bescherming verleent doet geen afbreuk aan de bevoegdheid en de opdracht van de
strafrechter om bij het oordelen van het nutteloze omkomen of het nutteloos een
verminking, een letsel of pijn te ondergaan, alle feitelijke elementen in aanmerking te
nemen, onder meer enerzijds, het soort dier, zijn eigenheid en plaats en hiërarchie in de
dierenketen, anderzijds, de maatschappelijke context van de handelingen ten aanzien van
het dier, voor zover de rechter daaruit geen hierdoor niet te verantwoorden oordeel afleidt;
de wet van 14 augustus 1986 beschouwt een cultuurhistorisch perspectief niet als een
rechtvaardiging, maar verbiedt evenmin in bepaalde gevallen ermee rekening te houden.
(Artikelen 1 en 35, 1° Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.)
5 november 2002
P.2002.0042.N
nr. 582

DIERENARTS
Verschaffen van geneesmiddelen – Gebruik bij dieren van stoffen met hormonale en anti–
hormonale werking – Vereiste ministeriële algemene vergunning.
Wanneer een dierenarts geneesmiddelen verschaft teneinde gebruik bij dieren van stoffen
met hormonale en anti–hormonale werking zonder dat deze geneesmiddelen geregistreerd
zijn en zonder dat zij bij een apotheker worden aangekocht, handelt hij niet binnen de
perken van zijn wettelijke bevoegdheid en geniet hij geen vrijstelling van de vereiste
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ministeriële algemene vergunning. (Art. 7 K.B. 12 april 1974 betreffende sommige
verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–
infectueuze, anti–parasitaire en anti–inflammatoire werking; Art. 10, § 1, eerste lid Wet
28 aug. 1991; Art. 4, § 2, 5° K.B. nr 78 van 10 nov. 1967 betreffende de uitoefening van
de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige
commissies.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27

DOUANE EN ACCIJNZEN
Uitzondering – Rechten – Verschuldigd karakter – Bewijs – Strafzaken – Bewijsvoering.
Inzake douane zijn de rechten, in beginsel, verschuldigd op straffe van, m.n.,
strafrechtelijke sancties, tenzij gegevens voorgelegd worden die in het belastingrecht
ontheffing of vrijstelling kunnen bewerkstelligen
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Europese Unie – Vrij verkeer van goederen – Voertuig geregistreerd in een Lidstaat –
Communautair karakter.
De voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de weg, dat in een Lidstaat
van de Gemeenschap is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te worden
aangemerkt, zijn beperkend opgesomd in art. 320, Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van het communautair douanewetboek
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Communautair Douanewetboek – Extern communautair vervoer – Douaneschuld – Plaats
waar de douaneschuld ontstaat.
Indien goederen die op een bepaalde plaats onder een transitregeling zijn geplaatst niet,
onder voorlegging van het document T1, aan het kantoor van bestemming door
overlegging van de wettelijk voorgeschreven stukken zijn aangebracht, is de niet–
aanzuivering van het document bij het kantoor van uitreiking op die plaats strafbaar
gesteld en ontstaat de douaneschuld tevens daar (Art. 215 Communautair
Douanewetboek.)
19 februari 2002
P.2000.1281.N
nr. 118
Aankoop of verkoop van met rechten of accijnzen belaste goederen – Bewijs van fraude.
Wanneer ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handelsboeken, de
handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gegevens bevatten die
niet overeenstemmen wat betreft de aankoop en de verkoop van met rechten of met
accijnzen belaste goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden
toegekend, gelden die stukken tot bewijs van een fraude der rechten, zolang het tegendeel
niet is bewezen. (Art. 205, zoals gewijzigd bij art. 41 Wet 27 dec. 1993 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
9 april 2002
P.2000.1537.N
nr. 217
Douane en accijnzenwet – Douane–expediteur – Rechtspersoon – Hoofdelijke
gehoudenheid tot betaling van de belasting – Strafrechtelijk verantwoordelijke natuurlijke
persoon.
De hoofdelijke gehoudenheid met zijn klant tot betaling van de belasting, rust op de
douane–expediteur zelf en niet op de natuurlijke persoon die wordt vervolgd als
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strafrechtelijk verantwoordelijke voor een douane–expediteur die een rechtspersoon is
(Art. 135, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
16 april 2002
P.2001.0156.N
nr. 232
Douane en accijnzenwet – Douane–expediteur – Rechtspersoon – Ontslag van
rechtsvervolging – Strafrechtelijk verantwoordelijke natuurlijke persoon.
Het ontslag van rechtsvervolging van de douane–expediteur, eens de sluikerij ten laste
van de klant is bewezen, dient ook te worden uitgesproken ten voordele van de natuurlijke
persoon die wordt vervolgd als strafrechtelijk verantwoordelijke voor de douane–
expediteur die een rechtspersoon is. (Art. 135, tweede lid Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
16 april 2002
P.2001.0156.N
nr. 232
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec.
1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot
een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past
de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie toe, maar beslist
hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet,
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet
10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde
toezicht en sluit het de toepassing van de artikelen 105 en 108 Gw. uit (Artikelen 105, 108
en 159 Grondwet 1994; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Uit het feit alleen dat een wetsontwerp tot bevestiging niet binnen de bij art. 11, § 2,
Douane– en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
het K.B. van 29 dec. 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat art. 11, niet geldig
bevestigt. (Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 43 Wet 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Artikel 11.3 – Artikel 32.1 – Vervoerder – Aansprakelijkheid – Verjaring.
De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste
behandeling van bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in
zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 32.1
C.M.R.–Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en accijnzen ook nog
na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden. (Artikelen 11.3 en 32.1
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.2001.0257.N
nr. 332
Douane – Visitatie, verificatie, opneming of peiling – Wet op het politieambt, artikel 28, §
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1 – Toepasselijkheid.
Artikel 28, § 1, Wet Politieambt, dat betrekking heeft op door politieambtenaren verrichte
veiligheidsfouilleringen, heeft niets uitstaande met de visitaties, verificaties, opnemingen
of peilingen uitgevoerd door douaneambtenaren overeenkomstig artikel 182, § 1, AWDA.
(Art. 28, § 1 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt; Art. 182, § 1 Douane en accijnzenwet 18
juli 1977.)
8 oktober 2002
P.2002.1013.N
nr. 517
Douane – Douaneambtenaar – Invoer van goederen – Onderzoek – Visitatie – Gedragen
wordende goederen.
Met "alle gedragen wordende goederen" in de zin van artikel 182, § 1,AWDA worden de
goederen bedoeld die een persoon bij zich heeft bij de invoer, uitvoer, doorvoer of het
vervoer ervan. (Artikelen 1, 10°, 182, § 1 en 186, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
8 oktober 2002
P.2002.1013.N
nr. 517
Douane – Douaneambtenaar – Invoer van goederen – Onderzoek – Visitatie – Bagage
van een passagier – Bevoegdheid.
Krachtens artikel 182, § 1, AWDA zijn de douaneambtenaren ook bevoegd de bagage van
de passagier van een schip, een vaartuig, een rijtuig, een voertuig, een vliegtuig of een
ander middel tot vervoer te visiteren, zelfs indien deze afwezig is. (Artikelen 1, 10° en
182, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
8 oktober 2002
P.2002.1013.N
nr. 517
Douanevervoer – Bewijs van sluikerij ten laste van de klant.
Eens dat de sluikerij ten laste van de klant bewezen is, ontslaat de rechter de douane–
expediteur van strafvervolging, maar blijft deze laatste toch met de klant mede hoofdelijk
gehouden tot betaling van de ontdoken rechten (Art. 135, tweede lid, voor zijn wijziging
W. 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 202, § 1, voor de wijziging bij
wet van 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 november 2002
P.2002.0013.N
nr. 581
Douanevervoer – Betaling van de rechten – Aansprakelijkheid.
De douane–expediteur die een aangifte voor communautair douanevervoer heeft gedaan
ten aanzien waarvan de vereiste formaliteiten zijn vervuld is, in de regel, jegens het
bestuur van douane en accijnzen aansprakelijk voor het betalen van de rechten bij invoer
of de accijnzen (Artikelen 118, § 1, en 135 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977;
Artikelen 11 en 13 E.E.G.–Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.)
5 november 2002
P.2002.0013.N
nr. 581
Europese Unie – Artikel 11bis, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1062/87 van de
Commissie van 27 maart – Niet–aanbieding van een zending bij het kantoor van
bestemming – Kennisgeving daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn van elf
maanden – Draagwijdte – Bepaling – Uitlegging – Prejudiciële vraag – Hof van Justitie –
Douanevervoer.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 11bis, eerste lid, verordening
(E.E.G.) nr 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987, ingevoegd door artikel 1,
eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, voor het
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Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de
vraag rijst over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de
geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan
kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de aangever dat een zending niet bij het
kantoor van bestemming is aangeboden, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie
om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 november 2002
P.2002.0013.N
nr. 581
Douanevervoer – Europese Unie – Artikel 379, eerste lid, verordening (E.E.G.) nr
2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 – Niet aanbrengen van een zending bij het
kantoor van bestemming – Mededeling daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn
van elf maanden – Draagwijdte – Bepaling – Uitlegging – Prejudiciële vraag – Hof van
Justitie.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 379, eerste lid, verordening
(E.E.G.) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, voor het Hof van cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst over de
precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan mededeling binnen bedoelde
termijn aan de aangever dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 november 2002
P.2002.0381.N
nr. 583
Douanevervoer – Sluikerij.
De in artikel 135, tweede lid, A.W.D.A., voor zijn wijziging bij wet van 27 december
1993, vermelde sluikerij betreft de fraude bij de aangifte en niet de in artikel 257,
A.W.D.A. vermelde verplichting tot wederoverlegging of aanzuivering ten kantore van
uitreiking van douane– of accijnsdocumenten, die slechts een gevolg is van de aangifte.
(Art. 135, tweede lid, voor zijn wijziging W. 27 dec. 1993 Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
5 november 2002
P.2002.0013.N
nr. 581
Invoer van goederen in een land van de Europese Gemeenschappen – Controle van
oorsprong – Recht van niet–navordering – Vergissing van de bevoegde autoriteiten –
Actieve gedraging – Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt rechtmatig vertrouwen.
Artikel 5, tweede lid, van de E.G.–verordening nr 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979
en artikel 220, tweede lid, van het Communautair Douanewetboek, bieden de
douaneautoriteiten de mogelijkheid om niet tot navordering van het bedrag van de rechten
bij invoer of bij uitvoer over te gaan, wanneer aan drie cumulatieve voorwaarden is
voldaan: ten eerste moet de niet–heffing van de rechten te wijten zijn aan een vergissing
van de bevoegde autoriteiten, ten tweede moet de vergissing van die aard zijn dat zij door
de belastingschuldige te goeder trouw, ondanks zijn beroepservaring en de door hem
betrachte zorgvuldigheid, redelijkerwijze niet kon worden ontdekt en ten derde moet de
belastingschuldige voor zijn douaneaangifte aan alle voorschriften van de geldende
regelgeving hebben voldaan. Hieruit volgt dat van 'een vergissing van de bevoegde
autoriteiten', te dezen die van de exportstaat die de exportcertificaten afgeeft, geen sprake
is wanneer die autoriteiten zijn misleid met betrekking tot de oorsprong van de goederen
door onjuiste verklaringen waarvan zij de geldigheid niet moeten controleren of
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beoordelen. Enkel de vergissingen die aan een actieve gedraging van de bevoegde
autoriteiten zijn toe te schrijven, kunnen recht geven op niet–navordering omdat zij in dit
geval zelf een rechtmatig vertrouwen hebben gewekt (Art. 220, tweede lid E.E.G.–
Verordening nr 2913/92 van de Raad van 12 okt. 1992 tot vaststelling van het
communautair douanewetboek.)
8 november 2002
C.2000.0356.N
nr. 593
Douane en accijnzenwet – Misdrijf – Aard.
Art. 257, § 3 Douane en Accijnzenwet is geen onthoudings– of verzuimsmisdrijf, maar
vereist een positieve handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere
bestemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te hebben onttrokken; strafbare
deelneming aan zulk een handelingsmisdrijf is steeds strafbaar (Art. 257, § 3 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
26 november 2002
P.2001.0874.N
nr. 628
Gerechtelijk onderzoek – Ontlasting van de onderzoeksrechter – Beschikking van het
onderzoeksgerecht – Aard van de beslissing.
De beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter ontslaat van zijn onderzoek in
een zaak van douane en accijnzen en beveelt dat de stukken van de rechtspleging zullen
overgemaakt worden aan het ambt van de Procureur des Konings teneinde te handelen als
naar recht, is een voorbereidend vonnis, een maatregel van inwendige aard die geen
regeling van de rechtspleging inhoudt, zodat er tegen dergelijke beschikking geen hoger
beroep open staat voor de Kamer van inbeschuldigingstelling en de artikelen 135 en
235bis Wetboek van Strafvordering evenmin toepasselijk zijn.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664

DRONKENSCHAP
Staat van dronkenschap – Andere misdrijven – Eenheid van opzet – Verenigbaarheid.
Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten aanzien
van degene die, in die toestand, meerdere misdrijven pleegt. (Art. 65, eerste lid
Strafwetboek.)
13 februari 2002
P.2001.1523.F
nr. 101

DWANGSOM
Opschorting – Veroordeling – Onmogelijkheid te voldoen.
De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, d.i.
indien de dwangsom haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen indien
het onredelijk zou zijn meer inspanning en zorgvuldigheid te vergen dan de veroordeelde
heeft betracht (Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4 Eenvormige Beneluxwet
betreffende de dwangsom.)
30 mei 2002
C.1999.0298.N
nr. 329
Strafgerecht – Verbeuring – Betekening van de uitspraak.
De regel dat de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak
waarbij ze is vastgesteld geldt ook wanneer een dwangsom wordt opgelegd door een
strafgerecht (Art. 1385bis, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
20 september 2002
C.1997.0383.N
nr. 466
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Strafzaken – Algemeen – Toepassingsvoorwaarden – Regelmatige vordering.
De strafrechter mag van de hem in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek gegeven
bevoegdheid tot het opleggen aan de beklaagde van een dwangsom geen gebruik maken
als dat niet regelmatig is gevorderd. (Art. 1385bis Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2002
P.2001.1085.N
nr. 571
Betaling – Vrijstelling – Rechter.
Enkel wanneer de rechter vaststelt dat de schuldenaar van een dwangsom onmogelijk aan
zijn hoofdveroordeling kan voldoen, kan hij die schuldenaar gedeeltelijk of volledig
vrijstelling van de betaling van de dwangsom. (Art. 1385quinquies Gerechtelijk
Wetboek.)
31 oktober 2002
C.2001.0400.F
nr. 576
Vordering – Meerdere partijen met uiteenlopende belangen – Veroordeling van
wederpartij.
De rechter die, op vordering van meerdere partijen die uiteenlopende belangen en
rechtsposities hebben, een wederpartij veroordeelt tot betaling van een geldsom voor het
geval aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, moet bepalen aan wie de dwangsom
moet worden betaald indien aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan. (Art. 1385bis
Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2002
C.2002.0171.N
nr. 656

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ALGEMEEN
Vordering tot echtscheiding op grond feitelijke scheiding – Schuld – Betwisting –
Vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten – Vergelijking.
Een vordering met betwisting over de schuld voor de scheiding bij een vordering tot
echtscheiding wegens feitelijke scheiding kan niet gelijkgesteld worden met een vordering
tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten (Artikelen 231, 232 en 306 Burgerlijk
Wetboek.)
18 april 2002
C.2000.0404.N
nr. 237

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Schuldvermoeden – Omkering – Bewijslast.
De bewijslast van de eisende echtgenoot dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de
fouten en tekortkomingen van de andere echtgenoot houdt niet in dat hij moet bewijzen
dat ze uitsluitend daaraan te wijten is; het volstaat dat hij bewijst dat ze gedeeltelijk
daaraan te wijten is (Artikelen 232, eerste lid en 306 Burgerlijk Wetboek.)
18 april 2002
C.2000.0404.N
nr. 237
Omzetting – Echtscheiding op grond feitelijke scheiding – Voorwaarden – Tijdstip.
Wanneer een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten wordt ingesteld en
deze in de loop van de procedure bij conclusie wordt omgezet in een vordering tot
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding, volstaat het dat aan de voorwaarden tot
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding is voldaan op het ogenblik dat die
vordering bij conclusie wordt ingesteld (Artikelen 231 en 232 Burgerlijk Wetboek; Art.
1268 Gerechtelijk Wetboek.)
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18 april 2002

C.1999.0112.N

nr. 234

Echtscheiding op grond feitelijke scheiding – Voorwerp.
Hoewel de vorderingen tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten of op grond van
feitelijke scheiding op verschillende feiten berusten en de gevolgen ervan verschillend
kunnen zijn, is het wezenlijk voorwerp van die vorderingen hetzelfde, met name de
ontbinding van het huwelijk (Artikelen 231 en 232 Burgerlijk Wetboek.)
18 april 2002
C.1999.0112.N
nr. 234
Vordering ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en voor een periode na die
ontbinding – Bevoegdheid en aanleg – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid.
De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te
doen op een vordering die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die
ertoe strekt voor de kinderen een onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na
die ontbinding. (Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2000.0267.F
nr. 238
Onderhoudsuitkering – Bedrag – Inkomsten van de onderhoudsplichtige echtgenoot –
Beoordeling door de rechter.
De rechter die een uitkering toestaat en daarbij beoordeelt of zij niet hoger ligt dan een
derde van de inkomsten van de tot onderhoudsplichtige echtgenoot, is niet verplicht zich
te beperken tot de inkomsten die voornoemde echtgenoot daadwerkelijk uit zijn goederen
haalt, maar hij moet tevens rekening houden met de inkomsten die deze goederen normaal
kunnen voortbrengen (Art. 301, §§ 1 en 4 Burgerlijk Wetboek.)
17 oktober 2002
C.2001.0133.F
nr. 547
Voorlopige maatregelen – Vroegere echtscheidingsprocedure – Echtscheiding door
onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst – Afstand van de procedure.
Schendt art. 1287, vierde lid, Ger.W., het arrest dat zijn beslissing met betrekking tot de
door de partijen gevorderde voorlopige maatregelen in een rechtspleging tot echtscheiding
op grond van feiten laat steunen op de verbindende kracht van de overeenkomst die de
partijen hadden gesloten voorafgaandelijk aan de rechtspleging tot echtscheiding door
onderlinge toestemming, die alsdan reeds beëindigd was
18 oktober 2002
C.2000.0481.N
nr. 552
Voorafgaande overeenkomst – Afstand van de procedure – Echtscheiding op grond van
bepaalde feiten – Verbindende kracht van de voorafgaande overeenkomst.
Schendt art. 1287, vierde lid, Ger.W., het arrest dat zijn beslissing met betrekking tot de
door de partijen gevorderde voorlopige maatregelen in een rechtspleging tot echtscheiding
op grond van feiten laat steunen op de verbindende kracht van de overeenkomst die de
partijen hadden gesloten voorafgaandelijk aan de rechtspleging tot echtscheiding door
onderlinge toestemming, die alsdan reeds beëindigd was
18 oktober 2002
C.2000.0481.N
nr. 552
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GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Bijdrage in het levensonderhoud en de
opvoeding van de kinderen – Verplichte voorafgaande overeenkomst – Herziening – Wet
20 mei 1977 – Werking in de tijd.
Op de vordering strekkende tot herziening van de beschikkingen die de partijen bij
overeenkomst hebben aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld na echtscheiding
voor hun minderjarige kinderen, is voor de toestand vanaf 7 juli 1997 art. 1288, tweede
lid, B.W. toepasselijk, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 mei 1997
14 februari 2002
C.2000.0350.N
nr. 108
Uitkering – Toestand uitkeringsplichtige – Ingrijpende wijziging.
Om de ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige te beoordelen
volstaat het niet zijn huidige werkelijke toestand te vergelijken met de toestand die de
rechter bij het toekennen van de uitkering in aanmerking heeft genomen en die op dat
ogenblik niet met zijn werkelijke toestand overeenstemde, wanneer hij aan die rechter de
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toestand kon
voorleggen, maar nagelaten heeft dit te doen (Art. 301, § 3, derde lid Burgerlijk
Wetboek.)
18 april 2002
C.1999.0484.N
nr. 236
Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding – Tegenvordering tot echtscheiding nog
hangende – Vaststelling uitkering.
Aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen vooraleer over de tegenvordering
tot echtscheiding uitspraak wordt gedaan, kan een provisionele onderhoudsuitkering
worden toegekend op grond van art. 301 B.W., die overeenkomstig dat artikel wordt
begroot, vermits het huwelijk ontbonden is (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.)
6 juni 2002
C.2001.0292.N
nr. 343
Verschillende nationaliteiten – Uitkering na echtscheiding – Wetsconflict – Wet van de
laatste echtelijke verblijfplaats – Echtscheidingswet.
Vorderingen die dateren van na de echtscheiding die in België met toepassing van de
Belgische wet ten nadele van de Portugese ex–echtgenoot is uitgesproken, en die
betrekking hebben op de uitkering waarop de Belgische ex–echtgenoot ten laste van de
Portugese ex–echtgenoot aanspraak maakt, worden, krachtens art. 8 van het Verdrag van
Den Haag van 2 oktober 1973 inzake de wet die van toepassing is op
onderhoudsverplichtingen, die in Portugal sinds 1 oktober 1977 van kracht is, beheerst
door de op echtscheiding van toepassing zijnde wet van de Verdragsluitende Staat waar
de echtscheiding is uitgesproken of erkend (Art. 8 Verdrag van Den Haag 2 okt. 1973.)
17 oktober 2002
C.2001.0133.F
nr. 547

ALLERLEI
Openbare orde – Marokkaanse beslissing – Verstoting – Internationale openbare orde.
Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat de echtgenoot, ingevolge de in de
Marokkaanse wet bestaande verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste
echtgenote gescheiden te zijn, wanneer het, ofschoon het toegeeft dat er in de
Marokkaanse wet, in overeenstemming waarmee de huwelijksband is ontbonden, een
discriminatie blijft bestaan t.a.v. de Marokkaanse echtgenote, beslist dat de rechter in
concreto en niet in abstracto dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is
met de Belgische openbare orde, dat ten deze vaststaat dat de eerste echtgenote met de
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verstoting heeft ingestemd en dat niet kan worden staande gehouden dat bij de procedure
tot verstoting de Belgische wet is overtreden, aangezien de echtgenoten, die van
Marokkaanse nationaliteit zijn, gehuwd zijn in Marokko waar de eerste echtgenote al
langer dan twintig jaar woont (Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
29 april 2002
S.2001.0035.F
nr. 259

ECONOMIE
Economische expansie – Artikel 9, eerste lid, wet 17 juli 1959 – Overheidssteun – Verlies
van de tussenkomst – Termijn – Aanvang.
De termijn van 3 jaar waarbinnen degene die de bij de wet van 17 juli 1959 bedoelde
tussenkomst heeft genoten, het genot dezer tussenkomst verliest zo hij het ingevolge de
tegemoetkoming aangekochte materieel niet of niet langer gebruikt overeenkomstig de
voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, gaat in vanaf 1 januari volgend op het laatste
jaar waarin de laatste schijf van de tussenkomst aan de onderneming werd uitbetaald of
had moeten worden betaald (Art. 9 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van
maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe
industrieën.)
20 september 2002
C.2000.0200.N
nr. 468
Economische expansie – Artikel 9, eerste lid, wet 17 juli 1959 – Overheidssteun – Verlies
van de tussenkomst – Voorgeschreven voorwaarden en doeleinden.
Wanneer een Gewest steun heeft toegekend aan een onderneming die op zijn grondgebied
is gevestigd, is het louter gebruik buiten de grenzen van het Gewest van het materieel
waarvoor steun werd verkregen, op zichzelf en behoudens indien anders zou zijn
bedongen, geen gebruik dat niet overeenstemt met de voorgeschreven doeleinden en
voorwaarden. (Art. 9 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter
bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën.)
20 september 2002
C.2000.0200.N
nr. 468
Vrijheid van handel, beroep of ambacht – Voorwerpen gebruikt voor exploitatie van
onderneming – Verbeurdverklaring door de strafrechter.
De vrijheid van handel, beroep of ambacht bepaald in artikel 7 van het decreet van 2 tot
17 maart 1791 (Decreet d'Allarde) belet niet dat voorwerpen die gebruikt worden voor de
exploitatie van een onderneming, krachtens artikel 42, 1°, Strafwetboek verbeurd
verklaard worden wanneer zij eigendom zijn van de beklaagde en het voorwerp van het
bewezen verklaarde misdrijf uitmaken of gediend hebben of bestemd waren tot het plegen
van dit misdrijf.
1 oktober 2002
P.2001.0984.N
nr. 491

EIGENDOM
Mede–eigendom – Vorderingen in rechte – Vorderingen op grond van artikel 577–9, §§ 2
en 6 B.W. – Wettelijke termijn van drie maanden – Toepassingsmodaliteiten.
De in artikel 577–9, § 2, tweede lid van het B.W. gestelde termijn van drie maanden geldt
voor de door de mede–eigenaar op grond van het eerste lid van die paragraaf ingestelde
vorderingen die opkomen tegen onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen
van de algemene vergadering en niet voor de vorderingen ingesteld door de mede–
eigenaar op grond van § 6 van die wetsbepaling om de verdeling van de aandelen in
gemeenschappelijke gedeelten of de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen. (Art.
577–9, §§ 2 en 6 Burgerlijk Wetboek.)
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4 april 2002

C.2000.0171.N

nr. 208

ENERGIE
Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder
openbaar domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen –
Weigering – Miskenning van wetsbepalingen – Aard.
Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, bepaalt
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten
hun recht tot wijziging van de leidingen (schikkingen of het plan van een inrichting) en tot
uitvoering van de werken die daarmee verband houden uitoefenen; deze wetsbepaling
omschrijft de niet–betaling van de bedoelde kosten niet als een overtreding van de wet
zodat de voormelde niet–betaling niet op grond van artikel 24 van deze wet als een
misdrijf kan aangemerkt worden (Artikelen 13, derde lid en 24 Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
27 mei 2002
C.2000.0378.N
nr. 319
Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Betaling
van de kosten tot het verplaatsen – Weigering van vergunninghouder – Vordering van de
overheid – Aard.
De burgerlijke rechtsvordering, gegrond op een misdrijf, strekt tot vergoeding van de
schade die door dat misdrijf werd veroorzaakt. De vordering van de Staat, de provinciën
of de gemeenten op grond van artikel 13 van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening, tot terugbetaling van voorgeschoten kosten voor werken tot
wijziging van de schikkingen of het plan van een inrichting, die ten laste zijn van de
onderneming die de geleiding heeft aangelegd, is geen op een misdrijf gestoelde
burgerlijke rechtsvordering. (Art. 13 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.)
27 mei 2002
C.2000.0378.N
nr. 319
Elektriciteit – Levering – Schade – Herstelplicht – Concessieverlenende overheid –
Concessiehoudende onderneming – Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid – Abonnees en
derden.
Art. 18 W. 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening regelt de wijze waarop de
herstelplicht op de concessieverlenende overheid dan wel op de concessiehoudende
onderneming rust en legt die plicht, met uitsluiting van de concessieverlenende overheid,
ten laste van de concessiehoudende onderneming, zonder af te wijken van de
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels m.b.t de verhouding van de onderneming met
abonnees en derden (Art. 18 Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening.)
26 september 2002
C.2000.0585.F
nr. 485
Elektriciteitsvoorziening – Lijnen – Steunen – Wegname – Kosten – Aard – Openbare
orde – Overeenkomst – Verenigbaarheid.
De bepaling dat de kosten van het wegnemen van lijnen en steunen voor
elektriciteitsvoorziening ten laste vallen van hem die ze heeft aangebracht betreft niet de
wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap, noch legt ze de juridische
grondslagen vast waarop de economische orde of de morele orde van de samenleving
berust en is dus niet van openbare orde (Art. 16, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
13 december 2002
C.1999.0485.N
nr. 671
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ERFDIENSTBAARHEID
Overeengekomen dienstbaarheid van doorgang – Titel – Verbindende kracht –
Miskenning – Ingesloten erf – Vaststelling door de rechter.
De rechter die beslist dat een erf een bijkomende erfdienstbaarheid van doorgang geniet
over een ander erf waarop ingevolge overeenkomst een erfdienstbaarheid rust ten
voordele van het erf dat naast het heersend erf ligt, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht wanneer hij niet vaststelt dat het heersend erf ingesloten is of dat er op het lijdend
erf een erfdienstbaarheid van doorgang bestaat ten voordele van het heersend erf
(Artikelen 696 en 702 Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2002
C.2001.0219.F
nr. 618
Wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut – Erfdienstbaarheid uit overeenkomst –
Gelijktijdigheid.
Een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erfdienstbaarheid uit
overeenkomst die hetzelfde voorwerp hebben kunnen gelijktijdig bestaan
13 december 2002
C.1999.0485.N
nr. 671
Erfdienstbaarheid uit overeenkomst – Zichtbare erfdienstbaarheid – Niet–overschrijving
– Gevolg – Derde.
Een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid op het
ogenblik dat hij zijn recht verkrijgt kan zich niet beroepen op de niet overschrijving ervan
in het daartoe bestemd register in het hypotheekkantoor (Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec.
1851.)
13 december 2002
C.1999.0485.N
nr. 671

ERFENISSEN
Erfgerechtigde in de rechte lijn – Schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik –
Voorschot op nalatenschap – Toestemming van de andere erfgerechtigden.
Een schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik aan een van de erfgerechtigden in
de rechte lijn betreft de waarde in volle eigendom van het geschonken goed; zij kan
geheel of gedeeltelijk geschieden als voorschot op de nalatenschap en dient dan te worden
aangerekend op de reserve van de erfgenamen en niet op het beschikbaar gedeelte (Art.
918 Burgerlijk Wetboek.)
16 mei 2002
C.1999.0497.N
nr. 298
Erfgerechtigde in de rechte lijn – Schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik –
Toestemming van de andere erfgerechtigden – Toerekening op het beschikbaar gedeelte –
Toepassing.
De bepaling dat de toerekening op het beschikbaar gedeelte en de inkorting niet kunnen
worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent
en die hebben toegestemd in een schenking met voorbehoud van het vruchtgebruik aan
een van de erfgerechtigden in rechte lijn, geldt enkel in zoverre de schenking met
toepassing van de eerste regel van art. 918 B.W. moet worden aangerekend op het
beschikbaar gedeelte, en niet in zoverre de schenking moet worden aangerekend op de
reserve van de erfgenamen wegens een uitdrukkelijk beding in de schenkingsakte dat de
schenking geschiedt als voorschot op de nalatenschap. (Art. 918 Burgerlijk Wetboek.)
16 mei 2002
C.1999.0497.N
nr. 298
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EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
Mededinging – Verordening (EG) nr 2790/1999 van 22 dec. 1999 – Artikel 4, b) –
Selectieve distributie – Verticale overeenkomst – Verbod op verkoop via internet –
Geldigheid.
Artikel 4, b), Verordening (EG) nr 2790/1999 van 22 december 1999 sluit niet uit dat een
verticale overeenkomst een categoriek verbod van verkoop via internet mag bevatten, als
dat verbod objectief verantwoord is. Gedeeltelijk andersluidende conclusie
10 oktober 2002
C.2001.0300.F
nr. 528

PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen verricht door
de instellingen van de Gemeenschap – Bepaling – Uitlegging – Verzoek – Noodzakelijke
uitlegging – Hof van Justitie E.G..
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het EEG–Verdrag of van een handeling van
de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 9.1, eerste lid, van de EEG–Verordening
nr 2730/79 van de Raad van 29 november 1979 houdende gemeenschappelijke
uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer voor
landbouwproducten, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in
casu in een zaak waar de vraag rijst wanneer de naar derde landen uitgevoerde goederen
geacht moeten worden het geografisch grondgebied van de Gemeenschap te hebben
verlaten, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële
beslissing uitspraak te doen (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.)
28 februari 2002
C.2000.0372.N
nr. 151
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen verricht door
de instellingen – Bepaling – Uitlegging – Verzoek – Noodzakelijke uitlegging – H.v.J..
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn van de Raad
79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te
wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip "pensioenleeftijd" aan de
orde is, vraagt het Hof in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële
beslissing uitspraak te doen (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 7, § 1, a E.E.G.–Richtlijn 79/7 van 19 dec.
1978; Art. 3, § 1, tweede lid K.B. nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust– en
overlevingspensioen der zelfstandigen.)
29 april 2002
S.2001.0137.F
nr. 260
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen van de
instellingen – Bepaling – Uitlegging – Verzoek – Uitlegging noodzakelijk – Hof van
Justitie.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 11bis, eerste lid, verordening
(E.E.G.) nr 1062/87 van de Commissie van 27 maart 1987, ingevoegd door artikel 1,
eerste lid, verordening (E.E.G.) nr 1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990, voor het
Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de
vraag rijst over de precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de
geldigmaking van de aangifte voor communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan
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kennisgeving door het kantoor van vertrek aan de aangever dat een zending niet bij het
kantoor van bestemming is aangeboden, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie
om bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 november 2002
P.2002.0013.N
nr. 581
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen van de
instellingen – Bepaling – Uitlegging – Verzoek – Uitlegging noodzakelijk – Hof van
Justitie.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals artikel 379, eerste lid, verordening
(E.E.G.) nr 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993, voor het Hof van cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen in casu in een zaak waar de vraag rijst over de
precieze draagwijdte van de termijn van elf maanden na de geldigmaking van de aangifte
voor communautair douanevervoer, ingeval van gebrek aan mededeling binnen bedoelde
termijn aan de aangever dat een zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht, verzoekt het Hof in de regel het Hof van Justitie om bij wijze van
prejudiciële beslissing uitspraak te doen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
5 november 2002
P.2002.0381.N
nr. 583

VERDRAGSBEPALINGEN
Vrij verkeer van goederen – Voertuig geregistreerd in een Lidstaat – Communautair
karakter.
De voorwaarden waaraan een motorvoertuig voor vervoer over de weg, dat in een Lidstaat
van de Gemeenschap is geregistreerd, moet voldoen om als communautair te worden
aangemerkt, zijn beperkend opgesomd in art. 320, Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van het communautair douanewetboek
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Artikel 30 E.G.–Verdrag – Invoerbeperkingen – Geneesmiddelen – Registratie in land van
herkomst – Verhandelen in België – Beperkingen.
De omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd zijn, staat
niet eraan in de weg dat België met toepassing van artikel 30 E.G.–Verdrag, voor het
verhandelen ervan beperkingen oplegt (Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27
Overtreding – Op de strafvordering gewezen veroordelende beslissing – Vereiste
vermeldingen – Toepasselijke wetsbepalingen – E.G.–Verordening 3820/85.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtreding
van de bepalingen van de E.E.G.–Verordening nr. 3820/85, het veroordelend vonnis
melding maken van artikel 3 van het K.B. van 13 mei 1987, dat bepaalt dat artikel 2 van
de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening
en van dat besluit (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, en
371 Wetboek van Strafvordering; Art. 2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de
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spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969; Art. 3 K.B. 13 mei 1987 houdende
uitvoering van E.E.G.–Verordening 3820/85 van de Raad van de Europese
Gemeenschappen tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het
wegvervoer.)
4 juni 2002
P.2001.0706.N
nr. 339
E.E.G.–Verordening 3821/85 – Overtreding – Op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing – Vereiste vermeldingen – Toepasselijke wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet, bij een veroordeling wegens overtreding
van de bepalingen van de E.E.G.–Verordening nr. 3821/85, het veroordelend vonnis
melding maken van artikel 10 van het K.B. van 13 juli 1984, dat bepaalt dat artikel 2 van
de wet van 18 februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg van toepassing is bij overtreding van de bepalingen van voormelde verordening
en van dat besluit (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, en
371 Wetboek van Strafvordering; Art. 2 Wet 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter
uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de
spoorweg of de waterweg, B.S., 4 april 1969; Art. 10 K.B. 13 juli 1984.)
4 juni 2002
P.2001.0706.N
nr. 339
Vrij verrichten van diensten – Vestiging als vastgoedmakelaar – Eisen gesteld aan
buitenlandse operatoren – Occasioneel verrichten van diensten – Toetsing aan de
richtlijnen.
De beoordeling die de bevoegde organen mogen doen bij het verlenen of weigeren van de
toestemming aan iemand die in het buitenland is gevestigd om als zelfstandige in hoofd–
of bijberoep het beroep van vastgoedmakelaar uit te oefenen, zoals voorzien in artikel 2
van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en
van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, is onderworpen aan de
bepalingen die het vrij verrichten van diensten waarborgen in de Europese Gemeenschap.
Indien maatregelen die de vrijheid van diensten beperken niet kunnen worden
gerechtvaardigd door economische doeleinden, zoals de bescherming van nationale
ondernemingen, verhindert niets de Lidstaten aan buitenlandse leveranciers van diensten,
binnen de grenzen van de richtlijnen die de equivalentie erkennen van diploma's en
beroepsopleidingen, minimumeisen te stellen wat de vorming betreft die ook aan
nationale operatoren worden gesteld. Het doet niet ter zake dat de aan in het buitenland
gevestigde ondernemingen gestelde voorwaarden dezelfde zouden zijn bij een aanvraag
tot vestiging of bij een aanvraag occasioneel makelaarsdiensten te mogen leveren, nu de
beperkingen die in dit laatste geval worden opgelegd niet tot gevolg kunnen hebben dat de
noodzakelijke vrijheid van diensten anders wordt ingeperkt dan de toepasselijke
richtlijnen het opleggen (Art. 49 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 8, § 1, 2° Wet 1 maart 1976; Artikelen 2 en 5,
§§ 1, 1°, e), en 2 K.B. 6 sept. 1993.)
11 oktober 2002
C.2001.0350.N
nr. 533
Burgerlijke zaken – Plaatselijke bevoegdheid – Clausule tot toekenning van rechtsmacht
aan de gerechten van een Lidstaat van de Europese – Belgische rechtbank waarbij een
oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt – Vordering tot gedwongen tussenkomst
en vrijwaring – Toepasselijke bepalingen.
Het arrest dat, om de toepassing van een clausule waarbij rechtsmacht wordt toegekend
aan de rechtbanken te Bonn uit te sluiten, oordeelt dat (eiseres) "bij wege van een
dagvaarding tot gedwongen tenuitvoerlegging en vrijwaring voor de Belgische gerechten
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is gebracht, wat toegestaan is bij de artikelen 564, 634, 635, 3°, 6° en 9°, Ger.W.",
schendt de artikelen 2, eerste lid, en 3, eerste lid, Executieverdrag. (Artikelen 2, eerste lid,
en 3, eerste lid Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–leden van de E.E.G.
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604
Burgerlijke zaken – Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering
aanhangig is gemaakt – Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring – Aanhangig
geding – Samenhang.
De artikelen 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe
dat de rechter van een verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is
gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden betreffende het aanhangig geding of de
samenhang. (Artikelen 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–
leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604
Richtlijn 92/61 van de Raad van 30 juni 1992 – Uitrustingen die een verhoging van het
motorvermogen en/of de snelheid tot doel hebben – Wettelijk verbod – Lid–Staten –
Bevoegdheid – Voertuig te land – Bromfiets – Technische eisen.
De richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van
twee– of driewielige motorvoertuigen die het in het vrije handelsverkeer in de
Gemeenschap brengen van goedgekeurde bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet
van niet–goedgekeurde, verleent de Lid–Staten de bevoegdheid om voorschriften vast te
stellen zoals deze van artikel 1, § 5, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door de wet van 5 april 1995.
(Art. 1, § 5 Wet 21 juni 1985; Artikelen 15.1 en 2, 15.5, 16 en 17 Richtlijn 92/61/EEG
van de Raad van 30 juni 1992.)
17 december 2002
P.2002.1233.N
nr. 679

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
ALGEMEEN
Faillissement.
Het faillissement is geen invorderingsprocedure maar een gemeenschappelijke
vereffeningsprocedure die opgezet is ten voordele van de gezamenlijke, door een curator
vertegenwoordigde, schuldeisers en die een einde maakt aan de individuele aanspraken
van de schuldeisers
1 februari 2002
C.2000.0727.F
nr. 76

BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Vonnis van faillietverklaring – Handelsactiviteiten – Stopzetting – Uitzonderingsregeling
– Rechterlijke beslissing – Aard.
Uit de uitzonderingsregeling van de faillissementswet die toelaat dat de
handelsverrichtingen toch kunnen worden voortgezet mag niet worden afgeleid dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
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stopzetting van de handelsactiviteit oplegt (Art. 475 Wet 18 april 1851.)
14 oktober 2002
S.2001.0173.N

nr. 537

Vonnis van faillietverklaring – Aard.
Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beëindigen (Art. 444 Wet 18 april 1851.)
14 oktober 2002
S.2001.0173.N
nr. 537

RECHTSPLEGING
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator – Schade voor de boedel.
De curator is rechtens bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de schade voor
de boedel ontstaan doordat het actief er niet effectief in voorhanden is
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator.
Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564
Faillissement – Curator – Algemene opdracht.
De algemene opdracht van de curator bestaat erin het actief van de gefailleerde te gelde te
maken en het provenu te verdelen
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator – Voorwerp –
Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers.
Gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers zijn de rechten die voortvloeien uit de
schade ten gevolge van de fout van wie ook, waardoor het passief van het faillissement
wordt vermeerderd of het actief ervan verminderd
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Goederen – Inbetalinggeving – Boedel – Derde.
De goederen die het voorwerp uitmaken van een inbetalinggeving door de schuldenaar
sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling keren terug naar de
boedel ongeacht of de contractspartij kennis had van de toestand van staking van betaling;
dit beginsel geldt ook wanneer een derde die goederen heeft verkregen. (Art. 17, tweede
lid Wet 8 aug. 1997.)
31 januari 2002
C.2001.0229.N
nr. 74
Hypotheek – Volmacht – Tegenstelbaar karakter.
De door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen van een hypotheek heeft niet
tot gevolg dat de latere vestiging van de hypotheek door de schuldeiser terugwerkende
kracht heeft; dergelijke vestiging tijdens de verdachte periode tot zekerheid van schulden
die voordien bestonden is derhalve niet tegenwerpelijk aan de boedel. (Art. 445, vierde lid
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Wet 18 april 1851.)
24 oktober 2002

C.2000.0042.N

nr. 563

Faillissement – Schade voor de boedel.
Schade voor de boedel kan ook ontstaan wanneer, door de fout van een derde, het actief
dat ter beschikking moest staan van de schuldeisers daarin niet effectief voorhanden is,
daar hierdoor afbreuk gedaan wordt aan het rechtmatig vertrouwen van de schuldeisers
nopens de omvang van hun verhaalsrechten op het vermogen van de failliet
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564

BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS
Boedelschuld – Begrip – Reglementaire bepalingen.
Een schuld komt ten laste van de faillissementsboedel wanneer ze na het faillissement is
ontstaan en door de curator werd aangegaan als beheerder van die boedel, dit is ook
wanneer ze ontstaat door handelingen die hij voor dit beheer dient te stellen maar niet
stelt; hieruit volgt dat wanneer reglementaire bepalingen of door de overheid krachtens
deze bepalingen genomen individuele beslissingen hem opleggen na het faillissement
bepaalde handelingen te stellen of zich daarvan te onthouden en hij dit niet doet, zodat
voor hem een vergoedings– of teruggaveplicht ontstaat, de aldus ontstane schuld een
schuld van de boedel is (Artikelen 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet
van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen;
Artikelen 451 en 561 Wet 18 april 1851.)
7 maart 2002
C.2000.0187.N
nr. 167

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN
Bedrieglijk onvermogen – Bestanddelen die valsheid in geschriften opleveren – Niet
gecorrectionaliseerde misdaad – Regeling van rechtsgebied.
Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen met
name wegens een wanbedrijf van bedrieglijk onvermogen, waarbij de bestanddelen ervan
feiten lijken te bevatten die als de misdaad valsheid in geschriften kunnen worden
gekwalificeerd, en die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, tegen de
verwijzingsbeschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het hof van beroep
zich onbevoegd heeft verklaard bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, beslist het
Hof tot regeling van rechtsgebied en tot vernietiging van de verwijzingsbeschikking en
verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (Art. 526 Wetboek van
Strafvordering.)
6 maart 2002
P.2002.0186.F
nr. 161
Bedrieglijke bankbreuk – Nieuwe wet – Correctionele straffen – Beschikking tot
verwijzing – Correctionele rechtbank – Heromschrijving – Valsheid in geschriften –
Criminele straffen – Onbevoegdheid – Regeling van rechtsgebied.
Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk
uitwissen of veranderen van de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken of boekingsstukken of de inhoud
ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke bankbreuk ten tijde
van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het
misdrijf van valsheid in geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren,
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waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er samenhang lijkt te zijn met andere
telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer voor die
telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd
verklaart, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer
en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (Artikelen 193 e.v. en
489ter Strafwetboek; Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
23 juli 2002
P.2002.0907.N
nr. 405

ALLERLEI
Boedelschuld – Begrip – Reglementaire bepalingen.
Een schuld komt ten laste van de faillissementsboedel wanneer ze na het faillissement is
ontstaan en door de curator werd aangegaan als beheerder van die boedel, dit is ook
wanneer ze ontstaat door handelingen die hij voor dit beheer dient te stellen maar niet
stelt; hieruit volgt dat wanneer reglementaire bepalingen of door de overheid krachtens
deze bepalingen genomen individuele beslissingen hem opleggen na het faillissement
bepaalde handelingen te stellen of zich daarvan te onthouden en hij dit niet doet, zodat
voor hem een vergoedings– of teruggaveplicht ontstaat, de aldus ontstane schuld een
schuld van de boedel is (Artikelen 8 en 9 Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 184 Wet
van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen;
Artikelen 451 en 561 Wet 18 april 1851.)
7 maart 2002
C.2000.0187.N
nr. 167
Salaris van de curator – Begroting.
Nu alleen de rechtbank van koophandel bevoegd is om het loon van de curator te bepalen,
komt het aan de curator niet toe, zonder toestemming van de rechtbank, de gelden
afkomstig van verkopingen en invorderingen die zij op grond van artikel 479 van de
Faillissementswet van 18 april 1851 wettig onder zich houden, uit eigen beweging aan te
wenden voor zijn persoonlijke vergoeding (Artikelen 461 en 479 Wet 18 april 1851.)
11 oktober 2002
C.2001.0235.N
nr. 532

GEESTESZIEKE
Testateur – Beroepsgeheim – Geneesheer – Draagwijdte – Doel.
Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen,
zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van
het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt
beschermd tegen zijn eigen daden (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164
Opname in een R.V.T. – Doktersattest – Testament – Nietigverklaring – Overlegging van
het attest.
Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het
leven van de geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van
de testateur in een rust– en verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat
van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis waarvan de residenten worden ingedeeld in
meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd in een latere procedure
tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901
Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164
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GEESTRIJKE DRANKEN
Drankgelegenheid – Verstrekken van sterke dranken – Vergunning – Inbeslagneming en
verbeurdverklaring.
Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank
en betreffende het vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en
verbeurdverklaring van de sterke dranken, die het voorwerp zijn van de overtreding
bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze geen eigendom zijn
van de overtreder. (Artikelen 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
17 september 2002
P.2001.0890.N
nr. 453

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN
Brussels–Hoofdstedelijk Gewest – Niet–residentiële bebouwde eigendommen – Bezetters
en houders van zakelijke rechten – Belasting – Grondslag – Vloeroppervlakte.
Ondergrondse oppervlakten vallen niet buiten de begripsomschrijving van
"vloeroppervlakte" op grond waarvan de grondslag van de gewestbelasting wordt
berekend die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vaststelt ten laste van bezetters van
bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige onroerende
goederen.
17 oktober 2002
C.2001.0328.F
nr. 550

GEMEENTE
Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat
kunnen ze ook ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben (Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
14 februari 2002
C.1999.0032.N
nr. 104
Vordering in rechte – Belangen – Inwoner – Hoedanigheid.
Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter bescherming van haar
belangen handelen ze ut universi en kunnen ze dat niet ut singuli, in eigen naam voor een
belang en voor de bescherming van een persoonlijk recht (Art. 271, § 1 Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988.)
14 februari 2002
C.1999.0032.N
nr. 104
Parkeergeld – Bijkomende verordeningen – Bekendmaking.
Behoudens vernietiging of schorsing zijn de verordeningen betreffende het parkeergeld
voor motorrijtuigen in hun geheel en terstond uitvoerbaar zodra ze goedgekeurd zijn
overeenkomstig art. 112 Gemeentewet; bijgevolg dient in de bekendmaking ervan de
beslissing van de toezichthoudende overheid niet te vermeld te worden. (Art. 112 Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988.)
7 juni 2002
C.2001.0039.F
nr. 347
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Parkeergeld – Bijkomende verordeningen – Goedkeuringstoezicht.
Geen enkele wettelijke bepaling onderwerpt de verordeningen betreffende het parkeergeld
voor motorrijtuigen aan het goedkeuringstoezicht; die verordeningen zijn enkel aan het
algemeen vernietigings– of schorsingstoezicht onderworpen, of aan de regels inzake het
toezicht na beroep. (Artikelen 264 en 265 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988;
Artikelen 13 tot 27 Decr. Waals Gewestraad 20 juli 1989 houdende organisatie van het
toezicht op de gemeenten, de provincies en op de intercommunales.)
7 juni 2002
C.2001.0039.F
nr. 347
Vereniging van gemeenten – Gemeentelijk belang – Wet 22 dec. 1986.
De wet van 22 december 1986 betreffende de Intercommunales heeft een algemene
draagwijdte zodat, behoudens indien een andere specifieke wettelijke bepaling geldt, de
bepalingen ervan moeten worden toegepast wanneer gemeenten zich verenigen, met
inbegrip van artikel 5 dat toelaat de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk
te kiezen. (Artikelen 1 en 5 Wet 22 dec. 1986 betreffende de intercommunales.)
14 oktober 2002
C.2000.0363.N
nr. 536

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Gewestbelasting – Belasting ten laste van eigenaars van niet voor bewoning bestemde
panden – Aan de Europese Gemeenschap verhuurd pand – Belastingvrijstelling –
Belasting – Geldigheid.
Art. 3, § 1, Ord.Br.H.G. 23 juli 1992 betreffende de gewestbelasting ten laste van
bezetters van bebouwde eigendommen en houders van een zakelijk recht op sommige
goederen, dat niet ertoe strekt en evenmin ten gevolge heeft dat de litigieuze belasting
door de Europese Gemeenschap moet worden betaald, is niet strijdig met de
belastingvrijstelling die de E.G. geniet onder de voorwaarden die art. 3 Protocol 8 april
1965 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen
bepaalt (Art. 3, § 1 Ordonnanties Brussels hoofdstedelijk gewest van 23 juli 1992
betreffende de gewestbelasting ten laste van bezetters van bebouwde eigendommen en
houders van een zakelijk recht op sommige goederen.)
1 maart 2002
C.1999.0531.F
nr. 152

RECHTSPLEGING
Bestendige deputatie – Mededelingen aan de partijen door de provinciegriffier – Gebrek.
Is nietig de beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincieraad, die uitspraak
doet op het bezwaar tegen een aanslag in de provinciebelasting zonder dat door de
provinciegriffier aan de bezwaarindiener kennis is gegeven van de dagen en uren waarop
hij inzage kan nemen van het dossier, noch kennis is gegeven van de datum van de
openbare terechtzitting (Art. 104bis, eerste lid Provinciewet; Art. 5 K.B. 17 sept. 1987
betreffende de procedure voor de bestendige deputatie in de gevallen waarin deze een
rechtsprekende taak vervult.)
11 april 2002
F.2000.0100.N
nr. 222
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Voorziening voor het hof van beroep – Inkomstenbelastingen – Niet–bestaan van een
rechtspraak in twee instanties – Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Niet–
discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden –
Grondwettigheid.
De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak
in twee instanties (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 278 tot 286 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2002
F.1999.0140.F
nr. 507

GEMEENTEBELASTINGEN
Directe gemeentebelastingen – Aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 –
Beslissing van de bestendige deputatie der provincieraad – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Voor wat de aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 betreft, kunnen inzake directe
gemeentebelastingen de beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraad,
behalve inzake de gemeentebelastingen analoog met het patent en gevestigd op naamloze
vennootschappen en op commanditaire vennootschappen, alleen worden bestreden door
een cassatieberoep. (Art. 4, zoals gew. Wet 22 jan. 1849; Artikelen 7 en 12 Wet 23 dec.
1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke
heffingen.)
14 maart 2002
F.2000.0033.N
nr. 181
Directe gemeentebelastingen – Aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 –
Beslissing van de bestendige deputatie der provincieraad – Voorziening voor het hof van
beroep – Ontvankelijkheid.
Voor wat de aanslagen gevestigd vóór het aanslagjaar 1987 betreft, kunnen inzake directe
gemeentebelastingen de beslissingen van de bestendige deputatie van de provincieraad,
behalve inzake de gemeentebelastingen analoog met het patent en gevestigd op naamloze
vennootschappen en op commanditaire vennootschappen, alleen worden bestreden door
een cassatieberoep. (Art. 4, zoals gew. Wet 22 jan. 1849; Artikelen 7 en 12 Wet 23 dec.
1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke
heffingen.)
14 maart 2002
F.2000.0033.N
nr. 181
Beginsel van de niet–retroactiviteit.
Wanneer een gemeentebelasting wordt geheven op grond van een voortdurende toestand
die nog in het aanslagjaar wordt vastgesteld, wordt het beginsel van de niet–retroactiviteit
niet geschonden doordat die belasting wordt geheven op wie zich zowel in het voorgaande
jaar als in het nieuwe aanslagjaar in die toestand bevindt (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Art.
238 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
26 september 2002
F.2000.0116.N
nr. 483

PROVINCIEBELASTINGEN
Bezwaar – Beslissing bestendige deputatie na inwerkingtreding Wet 15 maart 1999 –
Cassatieberoep – Vorm.
Niet ontvankelijk inzake provinciale belastingen is het cassatieberoep, ingesteld tegen een
beslissing van de bestendige deputatie die op het ogenblik van de inwerkingtreding van de
wet van 15 maart 1999 nog geen uitspraak had gedaan over een voordien aangetekend
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bezwaar, wanneer het verzoekschrift niet ter griffie van de provincie werd neergelegd
(Art. 7, tweede lid Wet 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake
van provinciale en plaatselijke heffingen; Art. 4 Wet tot wijziging van de wet van 15
maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen; Art. 388 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
10 mei 2002
F.2001.0021.N
nr. 287

ANDERE PLAATSELIJKE BELASTINGEN
Retributie.
De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen
vordert als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang
heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan;
het bedrag ervan moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte
dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd (Art. 173 Grondwet 1994.)
10 mei 2002
C.2001.0034.F
nr. 285

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Ziekenhuisgeneesheren – Beheerder van het ziekenhuis – Rechtsverhouding – Beëindiging
– Wijzen van beëindiging – Opzegging.
De opzegging als wijze van beëindiging van de rechtsverhouding tussen de beheerder en
de ziekenhuisgeneesheer wordt noch door de Ziekenhuiswet noch door enige andere
wettelijke bepaling uitgesloten, noch worden de modaliteiten ervan geregeld. (Artikelen
130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
8 april 2002
C.2000.0118.N
nr. 213
Ziekenhuisgeneesheren – Beheerder van het ziekenhuis – Rechtsverhouding – Algemene
regeling – Financiële schikkingen – Medische Raad – Advies.
De algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de
geneesheren, waarvoor de beheerder het advies van de Medische Raad moet inwinnen,
dient enkel de algemene principes te bevatten met betrekking tot de erin behandelde
aangelegenheden, waaronder de financiële schikkingen met betrekking tot de medische
activiteit; de verdere uitwerking van deze algemene principes ten aanzien van de
individuele geneesheren, zoals de bepaling van het aandeel van iedere geneesheer in de
kosten en tekorten van het ziekenhuis, moet niet het voorwerp uitmaken van de algemene
regeling, zodat de Medische Raad daarover geen advies moet verlenen. (Artikelen 125,
eerste lid, 1°, 126, 130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
8 april 2002
C.2000.0145.N
nr. 214
Ziekenhuisgeneesheren – Beheerder van het ziekenhuis – Rechtsverhouding – Algemene
regeling – Individuele overeenkomst – Vervanging oude overeenkomsten.
Nadat een algemene regeling betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en
de geneesheren door de beheerder van het ziekenhuis is vastgesteld, dienen de bestaande
individuele overeenkomsten tussen de ziekenhuisartsen en de beheerder van het
ziekenhuis vervangen te worden door nieuwe overeenkomsten, waarin de respectieve
rechten en verplichtingen van de individuele ziekenhuisgeneesheer en de beheerder
schriftelijk worden vastgesteld, onder verwijzing naar de algemene regeling. (Artikelen
130 en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
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8 april 2002

C.2000.0118.N

nr. 213

Ziekenhuizen – Rechtsverhouding tussen ziekenhuis en geneesheren – Algemene regeling
– Individuele overeenkomst.
Aan de ziekenhuizen wordt de verplichting opgelegd enerzijds een algemene regeling
betreffende de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de geneesheren uit te werken,
anderzijds in een individuele overeenkomst de respectieve rechten en plichten van de
individuele geneesheer en de beheerder schriftelijk vast te stellen; in de algemene regeling
en de schriftelijke individuele regeling, die naar de algemene regeling moet verwijzen,
dienen ten minste de soort gevallen waarin, de redenen waarom en de procedures volgens
welke een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhouding behandeld te worden. De
ziekenhuizen dienen aan deze bepalingen te voldoen tegen 6 mei 1988. Aan de
overschrijding van de tijdslimiet wordt geen sanctie verbonden. (Artikelen 130 en 131
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 1, 2° K.B. nr 87 van 10 aug.
1987.)
8 april 2002
C.2000.0118.N
nr. 213
Ziekenhuisgeneesheren
verantwoordelijkheid.

–

Beheerder

van

het

ziekenhuis

–

Financiële

Het loutere feit dat een ziekenhuisgeneesheer de financiële verantwoordelijkheid voor zijn
dienst dient te dragen, doet geen afbreuk aan de algemene en uiteindelijke
verantwoordelijkheid van de beheerder voor de ziekenhuisactiviteit. (Art. 11
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
8 april 2002
C.2000.0145.N
nr. 214
Ziekenhuisgeneesheren – Beheerder van het ziekenhuis – Rechtsverhouding – Algemene
regeling – Individuele overeenkomst – Beëindiging – Wijzen van beëindiging.
Zolang tussen de beheerder en de ziekenhuisgeneesheer geen nieuwe individuele
overeenkomst is gesloten, waarin verwezen wordt naar de algemene regeling, blijft de
oude regeling van kracht, met inbegrip van de daarin vastgestelde wijzen van beëindiging
voor zover deze op zich niet in strijd zijn met dwingende wetsbepalingen. (Artikelen 130
en 131 Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
8 april 2002
C.2000.0118.N
nr. 213

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Uitvindingsoctrooi – Beslag inzake namaak – Beslagrechter – Beoordelingsbevoegdheid.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de
rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de
beslagrechter niet verboden bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering
te betrekken. (Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek; Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984.)
3 januari 2002
C.2000.0012.N
nr. 5
Registratie in land van herkomst – Verhandelen in België – Beperkingen.
De omstandigheid dat geneesmiddelen in hun land van herkomst geregistreerd zijn, staat
niet eraan in de weg dat België met toepassing van artikel 30 E.G.–Verdrag, voor het
verhandelen ervan beperkingen oplegt (Art. 30 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 6, § 1 Wet 25 maart 1964.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27
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Verdovende middelen – Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 – Vaststelling van misdrijven –
Huiszoeking – Lokalen – Privéwoning – Toegang.
De in artikel 7, § 3, van de Wet van 24 februari 1921 genoemde officieren en anderen
mogen ten allen tijde huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen
bestaan dat ze dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de
wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen deel uitmaken van een woning (Art. 7, §
3 Wet 24 feb. 1921.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Onder "geneesmiddel" wordt verstaan elke enkelvoudige of samengestelde substantie
aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking
tot ziekten bij mens of dier of die aan mens of dier toegediend kan worden. (Art. 1 Wet 25
maart 1964.)
19 februari 2002
P.2000.1397.N
nr. 119
Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Gecontroleerde aflevering –
Artikelen 71 en 73, Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van
Schengen van 14 juni 1985 – Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in
verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 1988.
In de context van art. 1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en
art. 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering
uitgeoefende toezicht niet uit dat bewarende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden weggehaald of om een
betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een container
met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Misdrijf – Het vergemakkelijken van het gebruik van door de Drugwet genoemde stoffen –
Moreel bestanddeel.
Voor het bestaan van het misdrijf, door de artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 van
de Drugwet strafbaar gesteld, is geen bijzonder opzet vereist, het volstaat dat de dader op
eender welke wijze het gebruik van de bedoelde stoffen met kennis van zaken
vergemakkelijkt; dit is het geval wanneer de dader toegang tot een lokaal verschaft of
toelaat, wetende dat verdovende middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of
zich niet ernstig ertegen verzet. (Artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 Wet 24 feb.
1921.)
21 mei 2002
P.2001.0332.N
nr. 308
Registratie – Registratieprocedure – Reeds door andere Lid–Staat verleende vergunning.
Onverminderd het recht van de minister om maatregelen te nemen met inbegrip het
verzoek monsters neer te leggen indien hij meent dat de volksgezondheid dit vereist,
moeten de artikelen 6 bis en 6quater K.B. 3 juli 1969 in die zin worden begrepen dat,
wanneer een registratie van een geneesmiddel in de referentiestaat werd verkregen, die
aan de vereisten van dat land en aan de implementatie door dat land gegeven aan de
richtlijn beantwoordt, de minister niet verplicht is een aanvraag gebaseerd op een gelijk
dossier te weigeren ook al ontbreken er monsters bij de navolgende aanvraag in België.
(Artikelen 2, 13°, 6bis, § 2, a, en 6 quater , § 1 K.B. 3 juli 1969 betreffende de registratie
van geneesmiddelen.)
20 september 2002
C.2000.0197.N
nr. 467
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BEROEPSORDEN
Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging – Gewettigde verdenking – Klacht van
een raadslid tegen de geneesheer – Deelname van een raadslid aan het onderzoek van de
zaak – Tussenkomst van een raadslid in een hangend gerechtelijk onderzoek dat bepaalde
bindingen met de zaak vertoont.
De omstandigheden dat een lid van de raad van de Orde tegen een geneesheer klacht heeft
ingediend, dat een ander lid van die raad deelgenomen heeft aan het onderzoek van de
zaak en dat een derde lid is tussengekomen in een lopend gerechtelijk onderzoek dat
bepaalde bindingen met de zaak vertoont, kunnen weliswaar beletten dat die leden
deelnemen aan de berechting van die zaak, maar kunnen bij die geneesheer of bij derden
geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de onpartijdigheid van de raad van de
Orde (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185
Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging – Gewettigde verdenking – Vroegere
beslissing van de raad van de Orde van geneesheren inzake dezelfde geneesheer.
De omstandigheid dat bepaalde leden van de raad van de Orde, die een geneesheer een
door de raad van beroep tenietgedane tuchtstraf hebben opgelegd, moeten kennisnemen
van nieuwe vervolgingen tegen die geneesheer, kan geen gewettigde verdenking doen
ontstaan over de geschiktheid van dat rechtscollege om die geneesheer een eerlijk proces
te verzekeren (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185
Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging – Gewettigde verdenking – Brief van
de raad van de Orde aan de vaste medische commissie betreffende de
gezondheidstoestand van een geneesheer.
Uit de omstandigheid dat de leden van de raad van de Orde een brief sturen aan de
voorzitter van de vaste medische commissie waarin diens aandacht wordt gevestigd op de
gezondheidstoestand van een geneesheer die zijn geschiktheid om de geneeskunde te
beoefenen in het gedrang lijkt te brengen, blijkt niet dat bij hen een vooroordeel bestaat
waardoor hun geschiktheid om de aan die geneesheer ten laste gelegde tuchtfouten
onpartijdig te beoordelen,wordt aangetast. (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185
Orde der geneesheren – Mededingingswet – Toepassing.
De Orde der geneesheren is een ondernemingsvereniging in de zin van de
Mededingingswet en haar besluiten, in zoverre zij ertoe strekken of ten gevolge hebben
dat de mededinging erdoor wordt aangetast, moeten door de tuchtorganen van de Orde
worden getoetst aan de eisen van die wet (Art. 2, eerste lid Wet 5 aug. 1991.)
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267
Orde der geneesheren – Organen – Besluit – Aard – Raad van beroep –
Mededingingswet.
Een besluit van een orgaan van de Orde der geneesheren dat aan een of meer van zijn
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele
regels van het beroep te handhaven, maar dat in werkelijkheid ertoe strekt bepaalde
materiële belangen van artsen te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in
stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging waarvan de
nietigheid door de raad van beroep kan worden vastgesteld
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2 mei 2002

D.2001.0011.N

nr. 267

Orde der geneesheren – Plichtenleer – Reclame – Algemeen verbod – Tuchtstraf.
De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in
concreto na te gaan of zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de
eisen van de volksgezondheid, is niet naar recht verantwoord (Artikelen 1, 2, § 1 en 2 Wet
5 aug. 1991; Art. 15 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267
Beroepsorden – Orde der geneesheren.
De Orde der geneesheren is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267

GERECHTSKOSTEN
STRAFZAKEN
Strafvordering – Verjaring – Veroordeling van de beklaagde in de kosten – Wettigheid.
Wanneer de rechter geen veroordeling mag uitspreken omdat de strafvordering verjaard
is, mogen de kosten i.v.m. die strafvordering niet ten laste van de beklaagde komen
(Artikelen 162, 187, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.0485.F
nr. 458
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Gehoudenheid tot betaling – Aard.
De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de
geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van
Boek I van het Strafwetboek niet (Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
Kosten van deskundigenonderzoek.
De kosten van een deskundigenonderzoek, bevolen door de onderzoeksrechter met het
oog op de waarheidsvinding, zijn gerechtskosten die veroorzaakt zijn door het misdrijf,
voorwerp van de strafvordering, ongeacht of een dergelijk onderzoek tot een nuttig
resultaat leidt of uitsluitsel geeft (Artikelen 162, 194 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.0135.N
nr. 600

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS
Toekenningsvoorwaarden – Beperking – Opvoeding buiten het Rijk.
Wettig is het arrest dat vaststelt dat de moeder het familiaal gebeuren gedurende het
betrokken schooljaar volledig heeft overgebracht buiten het Rijk, dat zij aldaar voor de
opvoeding van de kinderen heeft gezorgd, dat de vader alleen inkomsten verstrekte zonder
voor de effectieve opvoeding in te staan en dat het gezinsleven zich buiten het Rijk
afspeelde en hieruit afleidt dat de kinderen buiten het Rijk werden opgevoed (Art. 52,
eerste lid Gecoördineerde wetten van 19 dec. 1939 betreffende de kinderbijslag voor
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loonarbeiders; Art. 203, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
18 november 2002
S.2002.0041.N

nr. 614

GRONDWET
GRONDWET 1831 (ART. 100 TOT EINDE)
Gemeente – Vereniging van gemeenten – Gemeentelijk belang – Regeling door "wet".
Met "wet" in de zin van artikel 108, vierde lid, van de Grondwet 1831 wordt bedoeld een
wet, die specifiek de wijze regelt waarop het de gemeenten toegelaten wordt zich te
verenigen; de gemeenten mogen zich niet verenigen tenzij op de wijze die door of
krachtens een wet met die strekking wordt bepaald (Art. 108, vierde lid Grondwet 1831.)
14 oktober 2002
C.2000.0363.N
nr. 536

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
De in art .10 Gw. (1994) vervatte regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet, de in
art. 11 Gw. (1994) neergelegde regel van non–discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden alsmede de regel van art. 172 Gw. (1994) inzake
de gelijkheid voor de belastingen impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand
bevinden, gelijkelijk worden behandeld, maar beletten niet dat onderscheid tussen
verschillende categorieën van personen wordt gemaakt, voor zover het criterium van
onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden verantwoord; zodanige
verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van
de getroffen maatregel of de ingevoerde belasting; het gelijkheidsbeginsel wordt miskend,
wanneer vaststaat dat de aangewende middelen niet redelijkerwijze in verhouding staan
tot het beoogde doel; het criterium van onderscheid tussen belastingplichtigen dat berust
op de omstandigheid of deze al dan niet in de bevolkingsregisters van de gemeente zijn
ingeschreven vormt een criterium dat op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord in verhouding tot het aanzienlijk verlies van verschuldigde inkomsten m.b.t.
de personenbelasting, tot het verlies van opcentiemen op de personenbelasting en op de
giften van het Gemeentefonds (Artikelen 10, 11 en 172 Grondwet 1994.)
4 januari 2002
F.2000.0081.F
nr. 10
Toepassingsgebied – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer –
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Termijnen – Sanctie – Gevolg –
Recht van verdediging.
De termijnen die bepaald worden in art. 12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda – bepaling krachtens hetwelk de kamer van
inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen van zijn hoger
beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet – houden geen verband met de in art.
12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de
niet–naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als
zij het recht van verdediging schendt (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996; Art. 12,
derde lid Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
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Toepassingsgebied – Aanhouding – Titel – Handhaving – Rechterlijke beslissingen.
Art. 12 Gw. regelt de titel op grond waarvan een persoon kan worden aangehouden buiten
het geval van ontdekking op heterdaad, doch niet de rechterlijke beslissingen krachtens
welke de wettelijk verrichte aanhouding achteraf wordt gehandhaafd (Art. 12, derde lid
Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden –
Overeenstemming – Inkomstenbelastingen – Voorheffingen en belastingkrediet –
Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen – Roerende voorheffing – Laattijdige
aanslag – Terugbetaling – Moratoire interest.
Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artikelen 10 en 11 Gw. indien het in die
zin wordt geïnterpreteerd dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de
belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende voorheffing niet op de belasting kon
worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn (Art. 309,
eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
11 februari 2002
F.1998.0053.F
nr. 93
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Overeenstemming – Inkomstenbelastingen –
Voorheffingen en belastingkrediet – Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen –
Roerende voorheffing – Laattijdige aanslag – Terugbetaling – Moratoire interest.
Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artikelen 10 en 11 Gw. indien het in die
zin wordt geïnterpreteerd dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de
belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende voorheffing niet op de belasting kon
worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn (Art. 309,
eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
11 februari 2002
F.1998.0053.F
nr. 93
Omvang van de bescherming.
De bescherming van de artikelen 8, lid 1 EVRM en 15 Gw. omvat de bedrijfsruimte in de
mate dat al daar ontwikkelde activiteiten een privé karakter vertonen of er vertrouwelijke
briefwisseling wordt bewaard.
19 februari 2002
P.2000.1100.N
nr. 117
Artikel 12, tweede lid – Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Wettigheid – Misdaad of
wanbedrijf op heterdaad ontdekt – Termijn van vierentwintig uur – Draagwijdte –
Minderjarige.
Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer
mag duren dan vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een
op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte
en is dus van toepassing op de minderjarige (Art. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 1,
1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Inkomstenbelastingen – Voorziening voor het hof van beroep – Niet–bestaan van een
rechtspraak in twee instanties – Grondwettigheid.
De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden
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de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak
in twee instanties (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 278 tot 286 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2002
F.1999.0140.F
nr. 507
Inkomstenbelastingen – Voorziening voor het hof van beroep – Niet–bestaan van een
rechtspraak in twee instanties – Grondwettigheid.
De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak
in twee instanties (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 278 tot 286 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2002
F.1999.0140.F
nr. 507
Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden –
Overeenstemming – Werkloosheid – Controle – Controlekaart – Voorlegging – Bewaring
– Onrechtmatige daad.
Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart
een dag tijdens de periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die
kaart dient te zijn om voor die periode werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet
kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak maken op uitkeringen (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 71, eerste lid, 1° en 5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
23 december 2002
S.2001.0130.F
nr. 690
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Overeenstemming – Werkloosheid – Controle –
Controlekaart – Voorlegging – Bewaring – Onrechtmatige daad.
Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart
een dag tijdens de periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die
kaart dient te zijn om voor die periode werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet
kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak maken op uitkeringen (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 71, eerste lid, 1° en 5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
23 december 2002
S.2001.0130.F
nr. 690

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Stedenbouw – Herstelmaatregel – Bestuurlijke overheid – Keuze van de wijze van herstel
– Beslissing – Aard – Toetsing door de rechter.
De beslissing van de bestuurlijke overheid die, met het oog op de toepassing van art. 155,
§ 2, W.W.R.O.S.P., de keuze van de wijze van herstel bepaalt, is geen besluit of
verordening in de zin van art. 159 Gw. (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 155, § 2 Waals
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Rechter – Onafhankelijkheid.
Het middel dat de schending aanvoert van art. 151 Gw. kan niet worden aangenomen,
wanneer uit de stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de rechter zijn rechtsprekende bevoegdheid niet onafhankelijk heeft uitgeoefend. (Art.
151 Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
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Jeugdbescherming – Gerechtelijke jeugdbescherming – Jeugdrechter in hoger beroep –
Beslissingen van voorlopige bewaring – Motivering – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de door de jeugdrechter genomen beslissingen tot
voorlopige bewaring. (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 59 Wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet.
Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde
uitzonderingen; in de zin van die grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de
akte die uitgaat van de wetgevende macht (Art. 191 Grondwet 1994.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet – Gevolg – Sociale zekerheid –
Werknemers – Werkloosheid.
Artikel 7, § 1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling
van Belgen en vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (Art.
191 Grondwet 1994; Art. 7, § 1 Besluitwet 28 dec. 1944; Artikelen 36 en 43, § 1, derde
lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec.
1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot
een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past
de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie toe, maar beslist
hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet,
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet
10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde
toezicht en sluit het de toepassing van de artikelen 105 en 108 Gw. uit (Artikelen 105, 108
en 159 Grondwet 1994; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec.
1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot
een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past
de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie toe, maar beslist
hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet,
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet
10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde
toezicht en sluit het de toepassing van de artikelen 105 en 108 Gw. uit (Artikelen 105, 108
en 159 Grondwet 1994; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
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Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec.
1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot
een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past
de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie toe, maar beslist
hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet,
verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet
10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde
toezicht en sluit het de toepassing van de artikelen 105 en 108 Gw. uit (Artikelen 105, 108
en 159 Grondwet 1994; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Wettigheid – Toetsing – Orgaan met eigenlijke rechtspraak belast – Verplichting –
Accountant – Beroepsinstituut van boekhouders en fiscalisten – Kamer van beroep –
Verzoek tot eerherstel – Hoedanigheid.
Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten
kennis neemt van een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak
belast orgaan en past ze de besluiten en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390
Rechterlijke macht – Reglementaire besluiten – Raad van State – Afdeling wetgeving –
Advies – Dringende noodzakelijkheid – Toetsing van de wettigheid.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die
hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire
besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft
overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip dringende
noodzakelijkheid te miskennen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten (Art.
149 Grondwet 1994.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die inzake regeling van de
rechtspleging uitspraak doen (Art. 149 Grondwet 1994.)
23 oktober 2002
P.2002.1088.F
nr. 562
Wettigheid van besluiten en verordeningen – Hoven en rechtbanken – Toetsing.
Artikel 159 van de Grondwet, luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen voor zover zij met
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de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen
onderscheid naargelang van de administratieve handelingen die daarin worden bedoeld;
dit artikel is van toepassing op de zelfs niet–reglementaire beslissingen van het bestuur en
op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van individuele aard. De regel geldt ook
wanneer de onwettigheid van de beslissing te wijten is aan de overheid (Art. 159
Grondwet 1994.)
2 december 2002
C.1998.0460.N
nr. 646

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Inkomstenbelastingen –
Voorziening in cassatie – Vormvereisten – In de tijd onderscheiden regels – Discriminatie
– Begrip.
Het Hof van Cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen,
wanneer eiser, die aanvoert dat er discriminatie bestaat tussen, enerzijds, rechtzoekenden
wier recht om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing die in laatste aanleg is
gewezen m.b.t. inkomstenbelastingen, onder de regeling valt van art. 388, tweede lid,
W.I.B. 1992 en de rechtzoekenden wier recht, in diezelfde aangelegenheid, ten gevolge
van de opheffing van voornoemde bepaling door art. 34 W. 15 maart 1999, geregeld
wordt door de bepalingen van het Ger.W. in zoverre art. 378 W.I.B. daarvan niet afwijkt,
het onderscheid dat de wet maakt tussen verschillende rechtzoekenden of categorieën
rechtzoekenden die in dezelfde rechtstoestand verkeren niet aanklaagt en evenmin kritiek
oefent op de overeenstemming van de toepasselijke overgangsbepalingen met de artikelen
10 en 11 Gw. (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
18 januari 2002
F.2001.0033.F
nr. 45
Prejudiciële beslissing – Schending van de Grondwet – Gezag.
Een prejudiciële beslissing waarbij het Arbitragehof een schending van de Grondwet
vaststelt, geldt niet erga omnes en doet de rechtsregel die er het onderwerp van is, niet uit
de Belgische rechtsorde verdwijnen. (Art. 28 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
4 februari 2002
S.2001.0021.N
nr. 81
Prejudicieel geschil – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Cassatiemiddel
– Belastingzaken – Geschonden wetsbepaling – Vereiste vermelding.
Wanneer een cassatiemiddel tegen de bestreden beslissing aanvoert dat ze de strekking
van een wetsbepaling miskent, maar zich niet op de schending van die wetsbepaling doch
enkel op de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. beroept, is het niet ontvankelijk;
derhalve is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag
te stellen waarmee de grief wordt gestaafd (Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 februari 2002
F.2000.0108.F
nr. 95
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van cassatie – Niet ontvankelijk middel.
Er is geen aanleiding tot het stellen van een in het middel voorgestelde prejudiciële vraag
aan het Arbitragehof, wanneer dit middel niet ontvankelijk is op grond van de eigenheid
van de cassatieprocedure en de reden van de niet–ontvankelijkheid niet zelf het voorwerp
uitmaakt van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
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Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk
middel.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
6 maart 2002
P.2002.0152.F
nr. 160
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Belasting over de
toegevoegde waarde – Inkomstenbelastingen – Voorziening in cassatie – Vormvereisten –
Onderscheiden regels – Discriminatie – Begrip.
Het Hof van Cassatie dient het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen wanneer
eiser een onderscheid aanvoert, enerzijds, tussen de B.T.W.–plichtigen en, anderzijds
degenen die personenbelasting verschuldigd zijn, welk onderscheid noch op de artikelen
478 en 1080 Ger.W., noch op enige andere wetsbepaling stoelt, maar wel op de
omstandigheid dat de wetgever op de eerstgenoemden geen regel heeft willen toepassen
die vergelijkbaar is met de regel op grond waarvan de laatstgenoemden geen beroep op
een advocaat bij het Hof van Cassatie dienen te doen om een voorziening in te stellen
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 maart 2002
C.2000.0467.F
nr. 182
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van cassatie – Grenzen – Artikelen 10 en
11, Gw. (1994) – Artikel 26, eerste lid, 3° en tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.
Het Hof van Cassatie hoeft het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen, als die
betrekking heeft op de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop
het bestreden arrest niet is gegrond
19 maart 2002
P.2000.1603.N
nr. 189
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van cassatie – Grenzen.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
wanneer het wordt aangezocht te vragen of de Belgisch–Duitse Overeenkomst van 25
april 1959 conform de artikelen 10 en 11 van de Grondwet is (Art. 26, § 2, tweede lid
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
2 mei 2002
C.1999.0518.N
nr. 265
Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3,
Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de wetgeving op
de voorzieningen in belastingzaken de in voornoemde bijzondere wet aangegeven
grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen (Artikelen 377 tot 391 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 mei 2002
F.2001.0023.F
nr. 288
Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Arbitragehof – Vroeger arrest – Vraag met
hetzelfde onderwerp – Hof van Cassatie – Verplichting.
Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof, wanneer een middel een vraag,
als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de strafrechter om over de
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opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, is het
Hof niet ontslagen van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al heeft het Arbitragehof, bij wijze van een prejudiciële beslissing,
over een vraag met hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (Art. 26, § 1, 3° en § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 149 en 150 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
24 september 2002
P.2001.0834.N
nr. 472
Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Hoger beroep – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Vrijspraak van de beklaagde – Hoger beroep van de
burgerlijke partij – Veroordeling – Eenstemmigheid.
Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, wanneer
verweerder aanvoert dat art. 211bis Sv. de artikelen 10 en 11 Gw. schendt, als dat art.
211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de appelrechters, waarbij alleen het hoger beroep
van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen
van de rechtsvordering van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of
gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die eenstemmigheid niet is vereist ingeval de
vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade voor het burgerlijk
rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of
gedeeltelijk wordt toegewezen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis Wetboek
van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 oktober 2002
P.2002.0828.F
nr. 519
Prejudiciële vraag – Verplichting – Beperkingen – Kort geding – Aangewezen
wetsbepalingen.
Aangezien de appelrechters van oordeel waren dat de eisers, m.b.t. de toepassing van de
artikelen 60 en 60bis Vennootschappenwet, geen enkele toereikende schijn van rechten
kunnen aanvoeren, dient het Hof van Cassatie het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te
stellen over de verenigbaarheid van voornoemd art. 60 met de artikelen 10 en 11 Gw (Art.
26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 oktober 2002
C.2001.0268.F
nr. 551
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Verjaring – Staat en
provincie – Onterechte benoeming – Vordering van het slachtoffer – Grondslag – Wetten
op de rijkscomptabiliteit – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst naar gemeen recht –
Verjaringstermijn – Verschil – Discriminatie.
Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding
wegens het nadeel geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als
tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze benoeming vernietigd werd door de Raad van
State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de wetsbepalingen betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden
toegepast op een vordering voortvloeiend uit art. 1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof (Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989; Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.)
22 november 2002
C.2000.0360.N
nr. 622
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Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – In kracht van gewijsde gegane
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd –
Vordering tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde –
Rechtspleging.
Wat de in artikel 12, § 5, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde procedure betreft is
artikel 27, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling wordt beslist in raadkamer, toepasselijk. (Art. 12, § 5 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 27 en 48, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
10 december 2002
P.2002.1579.N
nr. 662
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – In kracht van gewijsde gegane
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd –
Vordering tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde –
Beoordeling door de rechter – Toepassing.
De invrijheidstelling die het gerecht, waarbij de vordering tot intrekking van een in kracht
gewijsde gegane beslissing van een strafgerecht op grond van artikel 10, Bijzondere Wet
Arbitragehof, aanhangig is gemaakt, krachtens artikel 12, § 5 van deze wet kan gelasten is
geen verplichting, maar slechts een mogelijkheid waarover de rechter onaantastbaar
oordeelt; bij dit oordeel kan de rechter alle feitelijke elementen betrekken, waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Artikelen 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 december 2002
P.2002.1579.N
nr. 662
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – Beslissing van een strafgerecht
gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof werd vernietigd – Vordering
tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Uit de artikelen 10 en 12, § 5, Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt dat het verzoek tot
invrijheidstelling slechts ontvankelijk is als de beslissing, waarvan men de intrekking
vordert, kracht van gewijsde heeft. (Artikelen 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 december 2002
P.2002.1592.N
nr. 663
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Miskenning van
het gelijkheidsbeginsel.
De miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, houdt in dat gelijke toestanden ongelijk worden behandeld of ongelijke
toestanden gelijk worden behandeld; wanneer de aangevoerde discriminatie betrekking
heeft op ongelijke toestanden die ook verschillend worden behandeld is er geen
miskenning van het gelijkheidsbeginsel en is er geen reden om het Arbitragehof een
prejudiciële vraag te stellen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Intrekking van beslissing van strafgerecht – Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling.
De beslissing over de bevoegdheid om uitspraak te doen over het verzoek tot intrekking
van een vernietigde beslissing gaat noodzakelijk vooraf aan de beslissing over de
voorlopige invrijheidstelling naar aanleiding van zulk verzoek, zelfs al moet over het
verzoek tot voorlopige invrijheidstelling uitspraak worden gedaan in raadkamer. (Art. 12
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 december 2002
P.2002.1531.N
nr. 681
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Verzoek tot intrekking – Bevoegd gerecht.
Onder "bevoegd gerecht" om tot de intrekking van een door het Arbitragehof vernietigde
beslissing over te gaan, moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing die kan
worden ingetrokken heeft gewezen; in zoverre is het Hof van cassatie niet bevoegd om
kennis te nemen van een verzoek tot intrekking. (Artikelen 10 en 12, § 1 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 december 2002
P.2002.1531.N
nr. 681

HANDELSPRAKTIJKEN
Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.
De miskenning van een dwingende wetsbepaling kan een daad zijn waardoor schade
wordt toegebracht aan de belangen van andere verkopers of van consumenten (Artikelen
93 en 94 Wet 14 juli 1991.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad – Notaris – Vennoten – Aparte
rechtspersoon – Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid.
Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door
een aparte rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen–vennoten wijzigt de
aard van die activiteit niet en verschilt in wezen niet van die welke een notaris
deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus niet bij tot een miskenning van
een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met de eerlijke
gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (Art. 4,
aanhef en 1° K.B. 6 sept. 1993; Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt; Art. 93 Wet 14 juli 1991.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Mededinging – Arts – Plichtenleer – Reclame – Algemeen verbod – Tuchtstraf.
De beslissing die een tuchtstraf grondt op een algemeen verbod van reclame zonder in
concreto na te gaan of zij verzoenbaar is met de eisen van de Mededingingswet en met de
eisen van de volksgezondheid, is niet naar recht verantwoord (Artikelen 1, 2, § 1 en 2 Wet
5 aug. 1991; Art. 15 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der Geneesheren.)
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267
Handelspraktijkenwet – Artikel 1, 6, a – Verkoper.
Opdat hij als verkoper in de zin van artikel 1, 6, a), Handelspraktijkenwet aangezien zou
kunnen worden is niet vereist dat hij die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt handelt
met winstoogmerk, maar is de aard zelf van de activiteit of gestelde handeling
determinerend (Artikelen 1, 2 en 1, 6, a) Wet 14 juli 1991.)
13 september 2002
C.2001.0220.N
nr. 449
Handelspraktijkenwet – Artikel 1, 6, a en c – Verkoper.
Hij die een dienst, die op zichzelf een handelsdaad in de zin van artikelen 2 en 3 van het
Wetboek van Koophandel uitmaakt, te koop aanbiedt of verkoopt, kan als verkoper in de
zin van artikel 1, 6, a) en c), Handelspraktijkenwet aangezien worden, ongeacht of er een
tegenprestatie verschuldigd is door diegene aan wie de dienst ten goede komt (Artikelen 2
en 3 Wetboek van Koophandel; Artikelen 1, 2 en 1, 6, a) en c) Wet 14 juli 1991.)
13 september 2002
C.2001.0220.N
nr. 449
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HELING
Witwassing – Bestanddelen.
Het kopen, in ruil geven of om niet ontvangen, het in bezit, bewaring of beheer nemen,
hoewel de oorsprong ervan gekend was of diende te zijn, van hetzij vermogensvoordelen
die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, hetzij van goederen en waarden die in de
plaats ervan zijn gesteld, hetzij van de inkomsten van de belegde voordelen, levert het
misdrijf van witwassing, bedoeld in art. 505, eerste lid, 2°, niet op t.a.v. degene die, als
dader, mededader of medeplichtige, deelgenomen heeft aan het misdrijf dat die
vermogensvoordelen, goederen en waarden of inkomsten heeft opgeleverd (Art. 505, 2°
Strafwetboek.)
8 mei 2002
P.2002.0021.F
nr. 282

HERZIENING
ALLERLEI
Voorlopige internering – Psychiatrische afdeling – Aanwijzing – Bevoegd rechtscollege.
Het rechtscollege is bevoegd om de psychiatrische afdeling aan te wijzen waar de in een
strafinrichting opgesloten inverdenkinggestelde geïnterneerd zal worden, wanneer het niet
alleen vaststelt dat een beschikking tot internering niet is vernietigd, maar zelf de
internering beveelt alvorens de psychiatrische afdeling aan te wijzen. (Art. 14 Wet
Bescherming Maatschappij.)
13 augustus 2002
P.2002.0956.F
nr. 409

HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Cassatieberoep.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van
de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook
het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid, van dat wetboek, aan
het toezicht van het Hof. (Artikelen 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
13 februari 2002
P.2002.0046.F
nr. 103
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Beperkt cassatieberoep.
Wanneer de inverdenkinggestelde het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling tot verwijzing naar het hof van assisen inperkt, wordt alleen het
bekritiseerde gedeelte van dat arrest aan het onderzoek van het Hof onderworpen
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest tot verwijzing – Vernietiging – Verwijzing na
cassatie.
Wanneer het Hof, op een cassatieberoep dat op grond van art. 292 Sv. is ingesteld tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een inverdenkinggestelde
naar het hof van assisen wordt verwezen, dat arrest vernietigt, kan het Hof de zaak naar
dezelfde, maar anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling verwijzen
(Artikelen 292, 292bis en 429 Wetboek van Strafvordering.)
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25 september 2002

P.2002.0954.F

nr. 479

Raadkamer – Verzending van de stukken met het oog op de inbeschuldigingstelling –
Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet
ontvankelijk hoger beroep – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, bij gemis aan belang, wanneer het gericht is tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat een verdachte heeft ingesteld tegen een beschikking van de
raadkamer tot verzending van de stukken aan de procureur–generaal met het oog op de
inbeschuldigingstelling van die verdachte (Artikelen 133, 221 tot 239 Wetboek van
Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Cassatieberoep – Onmiddellijk cassatieberoep.
Het onmiddellijk cassatieberoep van de beschuldigde tegen een arrest tot verwijzing van
de zaak naar het hof van assisen, dat geen uitspraak heeft gedaan met toepassing van de
artikelen 135 en 235bis Sv., onderwerpt alleen de schending van de wetten betreffende de
bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen alsook
het onderzoek van de nietigheden, bedoeld in art. 292bis, tweede lid, van dat wetboek, aan
het toezicht van het Hof (Artikelen 292bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
Samenstelling van het hof – Proces–verbaal van de terechtzitting – Vermelding dat het
hof van assisen onder meer is samengesteld uit een lid van het parket–generaal bij het hof
van beroep.
Uit de enkele vermelding in het proces–verbaal van de terechtzitting van het hof van
assisen dat dit hof onder meer is samengesteld uit een lid van het parket–generaal bij het
hof van beroep, het ambt vervullend van openbaar ministerie, kan geen schending van het
artikel 119 Gerechtelijk Wetboek afgeleid worden. (Art. 119 Gerechtelijk Wetboek.)
25 juni 2002
P.2002.0609.N
nr. 380
Nieuw middel – Veroordelend arrest – Cassatieberoep – Cassatiemiddel – Middel dat
kritiek oefent op de samenstelling van de jury.
Het cassatiemiddel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het alleen, en voor het
eerst voor het Hof, kritiek oefent op de samenstelling van de assisenjury, terwijl eiser de
gezworenen heeft kunnen wraken op het ogenblik van de samenstelling van de jury,
tijdens het debat heeft kunnen vragen om ze te vervangen, en zich over de grond van de
zaak heeft verdedigd zonder de miskenning van het recht op een eerlijk proces aan te
voeren.
11 december 2002
P.2002.1389.F
nr. 667

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Behandeling ter zitting – Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid –
Dekking.
In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de
eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
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tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van
assisen op tegenspraak gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
20 maart 2002
P.2002.0144.F
nr. 191
Behandeling ter zitting – Discretionaire macht van de voorzitter – Uitoefening –
Motivering.
De beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionaire macht neemt, dienen niet
gemotiveerd te worden (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 268 Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2002
P.2002.0311.N
nr. 351
Behandeling ter zitting – Conclusie – Begrip.
Het verzet van een partij tegen de voorlezing door de voorzitter van de verklaringen van
een afwezige getuige, waarvan akte wordt gevraagd, staat niet gelijk met een conclusie
waarbij een betwisting voor het hof van assisen aanhangig wordt gemaakt; bij
afwezigheid van dergelijke conclusie, heeft het hof van assisen over die betwisting niet te
beoordelen (Art. 149 Grondwet 1994.)
11 juni 2002
P.2002.0311.N
nr. 351
Behandeling ter zitting – Niet–verschijnende getuige – Voorlezing van de afgelegde
verklaring door een rechter–assessor – Discretionaire macht van de voorzitter.
De voorzitter van het hof van assisen kan, zonder hierbij zijn discretionaire macht te
delegeren, opdracht geven aan een rechter–assessor voorlezing te doen van een door een
niet verschijnende getuige tijdens het gerechtelijk onderzoek afgelegde verklaring
(Artikelen 268 en 354 Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2002
P.2002.0311.N
nr. 351
Aanvoeren van middelen voor het hof van assisen – Akte van verdediging.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel, afgeleid uit een schending van artikel
6.3.c EVRM, dat voor het eerst voor het Hof wordt voorgedragen; een verwijzing in de
zogenaamde akte van verdediging naar de in het middel bedoelde problematiek is niet
gelijk te stellen met het aanvoeren van dit middel voor het hof van assisen (Art. 6, § 3, c
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
25 juni 2002
P.2002.0609.N
nr. 380
Behandeling ter zitting – Artikel 313, eerste lid, Sv. – Vormvereisten.
De vormvereisten van art. 313, eerste lid, Sv., zijn niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Begrip – Informatievergadering – Behandeling ter zitting – Voorzitter – Leiding van de
gezworenen.
De voorzitter van het hof van assisen is m.n. persoonlijk ermee belast de gezworenen bij
de uitoefening van hun taak te leiden en op hun plicht te wijzen ; geen enkele
wetsbepaling verbiedt hem die taak te vervullen tijdens een informatievergadering in een
openbare terechtzitting, na het samenstellen van de jury, in aanwezigheid van de

– 138 –
magistraten van het hof en van de griffier, van de werkende en de plaatsvervangende
gezworenen, van het openbaar ministerie, van de beschuldigde en zijn advocaten, en van
de burgerlijke partijen en hun advocaten. (Art. 267 Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Behandeling ter zitting – Getuige – Verhoor – Afstand van de partijen.
Voor het hof van assisen verliest een getuige zijn hoedanigheid van getuige wanneer de
partijen afzien van zijn verhoor (Art. 315 Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0833.F
nr. 440
Behandeling ter zitting – Gevangen genomen beschuldigde – Verplichting om te
verschijnen – Recht van verdediging.
De gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; uit de omstandigheid alleen dat hij
tijdens het debat de wil heeft geuit het debat niet langer bij te wonen en gevraagd heeft bij
verstek te worden berecht, volgt niet dat het hof van assisen, door de behandeling van zijn
zaak desalniettemin in zijn bijzijn voort te zetten, het recht van verdediging miskent. (Art.
310 Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
2 oktober 2002
P.2002.0832.F
nr. 501
Behandeling ter zitting – Verstekprocedure – Beschuldigde gevangen genomen vóór de
samenstelling van de jury – Toepassing.
Voor het hof van assisen is de verstekprocedure niet van toepassing op de beschuldigde
die vóór de samenstelling van de jury gevangen wordt genomen. (Art. 381 Wetboek van
Strafvordering.)
2 oktober 2002
P.2002.0832.F
nr. 501
Behandeling ter zitting – Beschuldigde – Verschijning zonder boeien.
Art. 310 Sv. geeft de gedetineerde beschuldigde het recht niet om van het hof van assisen
de toestemming te verkrijgen het debat te verlaten om, onder escorte, terug naar het huis
van arrest te worden gebracht. (Art. 310 Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2002
P.2002.0832.F
nr. 501
Behandeling ter zitting – Gedetineerde beschuldigde – Tegensprekelijk geding – Recht op
vertegenwoordiging door een advocaat.
Het recht op vertegenwoordiging door een advocaat impliceert niet dat de gedetineerde
beschuldigde, tijdens een debat op tegenspraak, kan verkiezen bij verstek te worden
berecht en zich aldus het recht op verzet kan voorbehouden. (Artikelen 381 en 382
Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2002
P.2002.0832.F
nr. 501
Behandeling ter zitting – Beraadslaging van de jury – Gunstig antwoord voor de
beschuldigde – Stembriefje.
De bepaling krachtens welke de briefjes waarop de woorden "ja" en "neen" beide of geen
van beide geschrapt of doorgehaald zijn, als een gunstig antwoord voor de beschuldigde
aangemerkt worden, is van toepassing op de briefjes die uit de bus zijn gehaald en, na de
stemming, zijn geopend door het hoofd van de jury; die bepaling is niet van toepassing op
een briefje dat nog niet is gesloten, aan het hoofd van de jury is overhandigd en in de
daartoe bestemde bus is gegooid. (Art. 23 Wet van 15 mei 1838 over de jury.)
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11 december 2002

P.2002.1389.F

nr. 667

Behandeling ter zitting – Beraadslaging van de jury – Gezworene die nog niet heeft
gestemd – Overhandiging van een nieuw briefje – Wettigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt om een gezworene, die nog niet gestemd heeft,
een nieuw briefje te overhandigen ter vervanging van het hem reeds gegeven, en, in
voorkomend geval, ingevuld briefje, dat hij echter, naar eer en geweten, als dusdanig niet
in de bus meent te kunnen gooien.
11 december 2002
P.2002.1389.F
nr. 667

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Uitvoerend beslag op onroerend goed – Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging.
De beslissing van de beslagrechter die, na de aanwijzing van de met de verkoop belaste
notaris, uitspraak doet over de vordering van de notaris die ertoe strekt degene die de
betaling van een provisie vordert te laten veroordelen, is geen vonnis dat uitspraak doet
over een zwarigheid omtrent de tenuitvoerlegging inzake uitvoerend beslag op onroerend
goed, en is bijgevolg vatbaar voor hoger beroep (Art. 1624, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2002
C.2001.0025.F
nr. 55
Tergend of roekeloos hoger beroep – Schadevergoeding – Toekenning.
De appelrechter mag alleen maar uitspraak doen over de wegens tergend of roekeloos
hoger beroep gevorderde schadevergoeding, wanneer hij, in dezelfde beslissing, het
hoofdberoep afwijst. (Art. 1072bis, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2002
C.2001.0386.F
nr. 56
Ontvankelijkheid – Recht van verdediging – Openbare orde – Dwingend recht.
De regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden
ingesteld strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen; die regel
raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht (Artikelen 807 en 1042
Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.2000.0626.N
nr. 72
Termijn – Begin – Kennisgeving bij gerechtsbrief.
De kennisgeving bij gerechtsbrief doet de termijn voor het instellen van hoger beroep
enkel ingaan in de gevallen dat de wetgever in deze wijze van kennisgeving voorziet en
op voorwaarde dat die kennisgeving de strekking heeft om de termijn voor het instellen
van rechtsmiddelen te doen lopen (Art. 1051, 1e lid Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2002
C.2001.0081.N
nr. 148
Volstrekte bevoegdheid – Echtscheiding en scheiding van tafel en bed –
Echtscheidingsprocedure – Voorlopige maatregelen – Vordering ingesteld na de
ontbinding van het huwelijk en voor een periode na die ontbinding.
De voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep zijn niet bevoegd om uitspraak te
doen op een vordering die voor hen is ingesteld na de ontbinding van het huwelijk en die
ertoe strekt voor de kinderen een onderhoudsuitkering te verkrijgen voor een periode na
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die ontbinding. (Art. 1280, eerste en achtste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2002
C.2000.0267.F

nr. 238

Door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel – Deskundigenonderzoek –
Bevestiging – Gevolg – Devolutieve kracht – Beslissing.
De appelrechter moet de zaak naar de eerste rechter verwijzen, indien hij, zelfs
gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt (Art.
1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 juni 2002
C.2001.0198.F
nr. 376
Bevoegdheid van de rechter – Voorlopige tenuitvoerlegging – Kantonnement –
Uitsluiting.
Uit de samenhang van de artikelen 1401 en 1406 Ger. W. volgt dat de appelrechter, aan
wie dezelfde appreciatiebevoegdheid is toegekend als aan de eerste rechter, kennis mag
nemen zowel van een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging als van een vordering tot
uitsluiting van het kantonnement
19 september 2002
C.2001.0423.F
nr. 464
Belang.
Bij een eis tot vrijwaring blijft de hoofdeis weliswaar onderscheiden van de eis tot
vrijwaring of tussenkomst, maar zulks belet niet dat de gedaagde in hoger beroep, hoger
beroep kan instellen tegen de eiser op de hoofdeis, voor zover die gedaagde ook partij is
geworden ten aanzien van de hoofdvordering, doordat een rechtsband is tot stand
gekomen met de eiser; een dergelijke rechtsband ontstaat inzonderheid wanneer de
opgeroepene zich rechtstreeks in een conclusie richt tegen de eiser op hoofdeis of zich
aansluit bij het door verweerder op hoofdeis gevoerde verweer ter afwijzing van de
aanspraken van de eiser op hoofdeis die tevens het voorwerp uitmaken van de eis tot
vrijwaring (Artikelen 17, 1042 en 1050 Gerechtelijk Wetboek.)
10 oktober 2002
C.1999.0516.N
nr. 525
Devolutieve kracht – Prejudiciële vraag – Door de eerste rechter gestelde prejudiciële
vraag – Onderzoeksmaatregel.
Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is de
beslissing waarbij de eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen (Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek.)
21 oktober 2002
S.2000.0155.F
nr. 555
Onderzoeksmaatregel – Verwijzing naar de eerste rechter.
De appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt, is ertoe gehouden de zaak naar die rechter te verwijzen;
het is hem niet toegestaan te bevelen dat de aangestelde deskundige zijn verslag ter griffie
van het hof van beroep neerlegt en de zaak naar de rol te verwijzen (Art. 1068
Gerechtelijk Wetboek.)
21 november 2002
C.2001.0542.F
nr. 619
Artikel 807, Ger.W. – Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereisten.
De toepassing van artikel 807 van het Ger. W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de
uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd. Het is ter zake niet vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vordering

– 141 –
tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, reeds bij de eerste rechter
aanhangig was, noch reeds impliciet in het voorwerp van oorspronkelijke vordering
begrepen was (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0729.N
nr. 645
Artikel 870 Ger.W. – Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereiste.
De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de
uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd; niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde
partij waartegen de vordering was gesteld reeds bij de eerste rechter aanhangig was, noch
dat zij reeds impliciet in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering begrepen was
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0156.N
nr. 643

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Beslissing over de ontvankelijkheid van het hoger beroep – Uitspraak over de
gegrondheid – Samenstelling van de zetel.
Wanneer de appelrechters in strafzaken reeds in een arrest oordelen dat het hoger beroep
ontvankelijk is, en aldus hun rechtsmacht over dat geschilpunt hebben uitgeput, het niet
noodzakelijk dezelfde rechters hoeven te zijn die daarna in een ander arrest uitspraak doen
over de gegrondheid
8 januari 2002
P.1999.1529.N
nr. 13
Voorwaarde.
Om geldig incidenteel beroep in te stellen, is vereist dat de partij die dit doet, de
hoedanigheid van geïntimeerde heeft; de mogelijkheid van die geïntimeerde tot het
instellen van incidenteel beroep is niet beperkt tot de schadeposten waartegen een
principaal hoger beroep is ingesteld; die partij kan ook incidenteel beroep instellen tegen
andere posten van de burgerlijke rechtsvordering (Art. 203, § 4 Wetboek van
Strafvordering.)
19 februari 2002
P.2000.1073.N
nr. 116
Bevoegdheid van de rechter – Jeugdbescherming – Gerechtelijke jeugdbescherming –
Minderjarige delinquent – Beschikking tot voorlopige bewaring – Maatregel tot bewaring
in een gesloten opvoedingsafdeling – Hoger beroep van de minderjarige – Jeugdrechter
in hoger beroep – Vernietiging van de beroepen beschikking – Bevoegdheid van de
appelrechter.
Op het hoger beroep dat een minderjarige instelt tegen de beschikking tot voorlopige
bewaring, die de jeugdrechter jegens hem met toepassing van de artikelen 52 en 52quater,
Jeugdbeschermingswet, heeft genomen in het kader van een op grond van art. 36.4° van
die wet ingestelde rechtspleging, kan de jeugdrechter in hoger beroep die de voormelde
beschikking vernietigt, met toepassing van art. 59 van die wet, zelf die maatregel tot
voorlopige bewaring nemen, die gevolg zal hebben vanaf de datum van het arrest.
(Artikelen 36.4°, 52, 52quater en 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Jeugdbescherming – Gerechtelijke jeugdbescherming – Beslissing in hoger beroep.
De Jeugdbeschermingswet biedt geen hoger beroep tegen een in hoger beroep gewezen
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beslissing. (Art. 58 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F

nr. 144

Vonnis waarbij het verzet ongedaan werd verklaard – Hoger beroep – Bevoegdheid van
de rechter.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis waarbij zijn verzet tegen een
verstekvonnis ongedaan wordt verklaard, maakt de grond van de zaak aanhangig bij de
rechter in hoger beroep, zodat de appelrechter de verplichting heeft over de zaak zelf
uitspraak te doen (Artikelen 150, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2000.1497.N
nr. 202
Onderzoeksgerechten – Tergend en roekeloos hoger beroep – Vordering tot
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte.
Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij (Artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van
Strafvordering.)
9 april 2002
P.2000.1423.N
nr. 216
Onderzoeksgerechten – Tergend en roekeloos hoger beroep – Vordering tot
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte – Bevoegdheid.
Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij (Artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van
Strafvordering.)
9 april 2002
P.2000.1423.N
nr. 216
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verwijzingsbeschikking van de
raadkamer – Hoger beroep van de verdachte – Ontvankelijkheid.
Grieven, die betrekking hebben op het recht van verdediging, zoals het voor het
vonnisgerecht en niet voor het onderzoeksgerecht uitgeoefend zal worden, doen geen
aangifte van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die de verwijzingsbeschikking
zelf zou aantasten in de zin van art. 135, §2, Sv.; het hoger beroep van de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is
bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer het op dergelijke grieven steunt (Art. 135, § 2
Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2002
P.2002.0866.F
nr. 383
Eenstemmigheid – vermindering van de hoofdgevangenisstraf – Verbeurdverklaring.
Geen eenstemmigheid is vereist, nu het bestreden arrest, gelet op de vermindering van de
hoofdgevangenisstraf, de tegen beklaagde uitgesproken straf niet verzwaart door de
verbeurdverklaring op te leggen (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
9 juli 2002
P.2002.0784.N
nr. 396
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Bevestiging van veroordeling tot gevangenisstraf – Toekenning van gedeeltelijk uitstel –
Bijkomende veroordelingen tot ontzetting uit de rechten en verbeurdverklaring –
Strafverzwaring – Eenstemmigheid.
Onwettig is de beslissing van de appelrechters tot veroordeling van straf waarbij zij,
zonder vast te stellen dat de beslissing met eenparige stemmen is genomen, de
veroordeling door de eerste rechter tot een hoofdgevangenisstraf en een geldboete
bevestigen en daarenboven ontzetting uit de rechten en verbeurdverklaringen bevelen, ook
al verlenen zij, anders dan de eerste rechter, voor de hoofdgevangenisstraf ten dele uitstel
(Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
1 oktober 2002
P.2002.1108.N
nr. 495
Burgerlijke partij – Onderzoeksgerechten – Raadkamer – Regeling van de procedure –
Buitenvervolgingstelling – Ontvankelijkheid.
Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de
ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al geschiedde de
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun
kant een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling (Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
8 oktober 2002
P.2002.0419.N
nr. 516
Vrijspraak van de beklaagde – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling –
Eenstemmigheid – Arbitragehof – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, wanneer
verweerder aanvoert dat art. 211bis Sv. de artikelen 10 en 11 Gw. schendt, als dat art.
211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de appelrechters, waarbij alleen het hoger beroep
van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen
van de rechtsvordering van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of
gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die eenstemmigheid niet is vereist ingeval de
vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade voor het burgerlijk
rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of
gedeeltelijk wordt toegewezen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis Wetboek
van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 oktober 2002
P.2002.0828.F
nr. 519
Eenparigheid – Verlenging van de duur van het uitstel van gevangenisstraf en geldboete.
Het arrest van de appelrechters dat de duur van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de
gevangenisstraf en van de geldboete verlengt ten opzichte van het bestreden vonnis,
spreekt een zwaardere hoofdstraf uit en dient met eenparigheid te worden gewezen, zelfs
zo in hoger beroep een in eerste aanleg bijkomende straf vervalt. (Art. 211bis Wetboek
van Strafvordering.)
22 oktober 2002
P.2002.1072.N
nr. 560
Wijziging van vrijspraak in veroordeling – Eenparigheid.
Wanneer de beroepen beslissing de beklaagde veroordeelt wegens verschillende
onderdelen van een misdrijf en vrijspreekt van andere onderdelen van datzelfde misdrijf
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kan het hof van beroep die gedeeltelijke vrijspraak niet wijzigen in een veroordeling
zonder vast te stellen dat het uitspraak doet met eenparige stemmen van zijn leden; de
omstandigheid dat het hof van beroep de beklaagde vrijspreekt van het gedeelte van de
feiten waarvoor hij was veroordeeld door de eerste rechter en voor het overige een lagere
straf uitspreekt dan deze die de eerste rechter heeft opgelegd doet hieraan niet af (Art.
211bis Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.0112.N
nr. 599
Eenstemmigheid – Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest.
Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appelgerecht de
verwijzing van de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met
eenparigheid van stemmen van zijn leden (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing van
de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Artikel 135, § 2 Sv. – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Arrest.
Doet geen uitspraak met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, het
arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling dat een door een inverdenkinggestelde
ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart omdat niet is voldaan aan de
vereisten van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering vermits voor de raadkamer
geen grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering werd opgeworpen.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Internering – Commissie tot bescherming van de maatschappij – Definitieve
invrijheidstelling – Verzet van het openbaar ministerie – Hoge commissie tot bescherming
van de maatschappij – Beslissing tot handhaving van de internering – Wijziging van een
voor de geïnterneerde gunstige beslissing – Eenparigheid – Toepassing.
De beslissing, waarbij de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de
beslissing tot definitieve invrijheidstelling hervormt en beslist dat de internering
gehandhaafd blijft, wijzigt een door de geïnterneerde gunstige beslissing en kan slechts
uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen. (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering; Art. 31 Wet Bescherming Maatschappij.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
Politierechtbank – Verstekvonnis – Veroordeling van beklaagde – Hoger beroep van het
openbaar ministerie – Verzet van de beklaagde – Ontvankelijk verklaard verzet en
vrijgesproken beklaagde – Geen hoger beroep tegen dat tweede vonnis – Vonnis dat het
hoger beroep tegen het verstekvonnis ontvankelijk verklaart en dat bevestigt – Wettigheid.
Wanneer het O.M. hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de politierechtbank,
waarbij een beklaagde bij verstek wordt veroordeeld en een tweede vonnis, waartegen
geen enkel ontvankelijk rechtsmiddel is aangewend, de beklaagde, op het ontvankelijk
verklaarde verzet, van rechtsvervolging ontslaat, is het daaropvolgende vonnis van de
correctionele rechtbank dat het voormelde hoger beroep ontvankelijk verklaart en het
verstekvonnis bevestigt, onwettig. (Art. 187 Wetboek van Strafvordering.)
11 december 2002
P.2002.0818.F
nr. 665
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HOOFDELIJKHEID
Verjaring – Schorsing.
Vervolgingen tegen een hoofdelijke schuldenaar schorsen de verjaring niet noodzakelijk
ten aanzien van allen. (Art. 2251 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Vervoerders – Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer –
C.M.R.–Verdrag – Artikel 32.3 – Schriftelijke vordering – Verjaring – Schorsing.
Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring
enkel te zijn aanzien; de hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (Artikelen
1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek; Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Meerdere rechtssubjecten – Gemeenschappelijke fout – Teruggave en schadevergoeding.
Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelijke fout, die
gezamenlijk werd begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bijgedragen
hebben tot het ontstaan van de schade, geven aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de teruggave en de schadevergoeding (Art. 50 Strafwetboek.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Meerdere daders – Veroordeling wegens eenzelfde misdrijf – Teruggave en
schadevergoeding.
Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelijke fout, die
gezamenlijk werd begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bijgedragen
hebben tot het ontstaan van de schade, geven aanleiding tot hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de teruggave en de schadevergoeding (Art. 50 Strafwetboek.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660

HUUR VAN DIENSTEN
Contractuele aansprakelijkheid – Aannemingsovereenkomst.
De aannemer is enkel contractueel aansprakelijk als hij tekortkomt aan een van de
verbintenissen uit de overeenkomst; de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis
waarvan de aannemer wanuitvoering wordt verweten een resultaats– dan wel een
inspanningsverbintenis is. (Artikelen 1134, 1135, 1147 tot 1151, en 1779, 3° Burgerlijk
Wetboek.)
5 december 2002
C.2001.0316.F
nr. 652
Contractuele aansprakelijkheid – Aannemingsovereenkomst – Verborgen gebrek – Kennis
– Vermoeden.
Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat wordt vermoed dat een gespecialiseerd aannemer
op de hoogte was van het verborgen gebrek van de zaak die hem voor onderhoud is
toevertrouwd en dat ook na de uitvoering van zijn werk is blijven bestaan.
5 december 2002
C.2001.0316.F
nr. 652

– 146 –
HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Huur van onroerend goed – Andere bestemming dan landbouw – Geen wetsontduiking.
Tenzij anders is bedongen is de huurovereenkomst waarin de partijen zonder enige
bedoeling van wetsontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt voor
een andere bestemming dan landbouw, niet onderworpen aan de bepalingen van de
Pachtwet; dat de pachter, tegen de overeenkomst in, het onroerend goed toch gebruikt in
zijn landbouwbedrijf maakt de Pachtwet niet toepasselijk (Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4
nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
12 december 2002
C.2001.0370.N
nr. 670

PACHT
Overdracht van de huur – Pachtvernieuwing – Verzet van de verpachter – Rechtspersoon
– Verzetsakte – Niet vereiste vermeldingen.
In het geval dat een rechtspersoon, op grond van zijn voornemen het goed zelf te
exploiteren, verzet doet tegen de pachtvernieuwing, moet de verzetsakte niet vermelden
dat de eigen exploitatie zal geschieden door een bevoegd orgaan van de rechtspersoon
noch aangeven wie dit bevoegd orgaan zal zijn (Art. 37, § 1, 2° Wet van 4 nov. 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen.)
31 januari 2002
C.1999.0151.N
nr. 70
Bewijs – Landbouwexploitatie – Bewijs.
De middelen tot bewijs van het bestaan van een pacht en van de pachtvoorwaarden, bij
ontstentenis van een schriftelijke pachtovereenkomst, zijn alleen toegestaan aan degene
die het bewijs levert dat hij een landeigendom exploiteert in de zin van een
landbouwexploitatie; de bewijslast en de middelen om het bewijs van een
landbouwexploitatie te leveren zijn niet bepaald in artikel 3 van de Pachtwet. (Artikelen 1,
eerste lid, 1° en 2° en 3, 1°, tweede lid Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen.)
7 maart 2002
C.1999.0213.N
nr. 163
Rechtsvordering – Minnelijke schikking – Ontvankelijkheid.
Wanneer inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen voor
bepaalde punten van de vordering tevoren wel tot minnelijke schikking werd opgeroepen
en voor andere punten niet, strekt de niet–ontvankelijkheid van de vordering, op grond dat
de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om
de toekomstige verweerder daartoe te doen oproepen, zich enkel uit tot die punten van de
vordering die niet het voorwerp waren van de oproeping en niet tot de hele vordering.
(Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0360.N
nr. 166
Rechtsvordering – Minnelijke schikking – Onontvankelijkheid – Nieuwe vordering –
Ontvankelijkheid.
Noch de bepaling dat inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser niet
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tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de
toekomstige verweerder te doen oproepen ter minnelijke schikking, noch enige andere
wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer een dergelijke vordering wegens gebrek aan
die voorafgaande oproeping niet ontvankelijk is, de navolgende gelijkaardige vordering
met regelmatige voorafgaande zodanige oproeping over hetzelfde punt van de vordering
niet ontvankelijk is, als de eiser zijn eerste vordering niet heeft laten schrappen. (Art.
1345 Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0360.N
nr. 166
Voorkooprecht – Huuroverdracht.
De onmiddellijke overdracht van het recht op voorkoop valt niet af te leiden uit het
loutere feit van de pachtoverdracht op termijn. (Art. 52, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot
wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop
ten gunste van huurders van landeigendommen.)
28 juni 2002
C.2000.0265.F
nr. 394
Huur van onroerend goed – Andere bestemming dan landbouw – Gebruik in strijd met
overeenkomst.
Tenzij anders is bedongen is de huurovereenkomst waarin de partijen zonder enige
bedoeling van wetsontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt voor
een andere bestemming dan landbouw, niet onderworpen aan de bepalingen van de
Pachtwet; dat de pachter, tegen de overeenkomst in, het onroerend goed toch gebruikt in
zijn landbouwbedrijf maakt de Pachtwet niet toepasselijk (Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4
nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht
van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen.)
12 december 2002
C.2001.0370.N
nr. 670

HANDELSHUUR
Huuroverdracht – Oorspronkelijke huurder – Verplichtingen.
De huurder aan wie de hernieuwing van de huurovereenkomst is toegestaan alvorens hij
de huur met de handelszaak heeft overgedragen aan de overnemer die de rechtstreekse
huurder wordt van de verhuurder, blijft hoofdelijk gehouden tot alle verplichtingen uit de
lopende huurovereenkomst, maar niet tot de verplichtingen die uit de daarop volgende
hernieuwde huurovereenkomst voortvloeien (Art. 11, III Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
31 januari 2002
C.1999.0015.N
nr. 68
Hernieuwing – Weigering – Reden – Persoonlijke en werkelijke ingebruikneming.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de door de verhuurders aangevoerde
persoonlijke ingebruikneming niet voldoet aan de wettelijke voorschriften omdat het gaat
om een ingebruikneming waarbij de in de wet opgesomde personen het verhuurde goed
niet volledig of bij uitsluiting in gebruik nemen, daar ingevolge de wet het voorheen
verhuurde goed weliswaar in zijn geheel in gebruik genomen moet worden, maar niet
vereist is dat het gaat om een materiële ingebruikneming die permanent de gehele
oppervlakte van dat goed beslaat (Art. 16, I, 1° Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
26 april 2002
C.2000.0618.F
nr. 254
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Verlenging – Huurders – Volledige uitoefening van het recht om de hernieuwing te
vragen – Verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst – Contractuele gevolgen.
De verlenging die is toegestaan niettegenstaande het recht van de huurders om de
hernieuwing van de huurovereenkomst te vragen volledig is uitgeoefend, vergt een
nieuwe instemming van de partijen zodat er een nieuwe huurovereenkomst tot stand komt;
die omstandigheid belet toch niet dat een dergelijke verlenging waardoor de huurders het
in de oorspronkelijke huurovereenkomst bepaalde ononderbroken genot van het goed
blijven behouden, een hernieuwing van die overeenkomst uitmaakt in de zin van artikel
13 van de wet betreffende de handelshuur
24 oktober 2002
C.2001.0137.F
nr. 567
Voortijdige beëindiging – Akkoord van partijen – Wijze van vaststelling – Aard.
De wettelijke voorwaarde het akkoord van de partijen, dat ze de lopende huur hebben
beëindigd, vast te stellen bij authentieke akte of bij een voor de rechter afgelegde
verklaring, is van dwingend recht in het belang van de huurder (Art. 3, vierde lid Wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
15 november 2002
C.2000.0390.N
nr. 607
Voortijdige beëindiging – Akkoord van partijen – Wijze van vaststelling – Nietigheid.
Wanneer de partijen een handelshuurovereenkomst hebben beëindigd met hun wederzijds
akkoord, zonder dat dit is vastgesteld bij authentieke akte of bij een voor de rechter
afgelegde verklaring, kan de huurder afzien van de daaruit voortvloeiende nietigheid en
zodanige beëindiging bewijzen (Art. 3, vierde lid Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
15 november 2002
C.2000.0390.N
nr. 607
Huurhernieuwing – Weigering – Wederopbouw na afbraak – Werken – Criteria – Aard –
Omvang en belangrijkheid – Kosten hoger dan drie jaar huur.
De kosten van meer dan drie jaar huur die, krachtens art. 16.1, eerste lid, 3° van de
Handelshuurwet in aanmerking mogen genomen worden omvatten niet enkel de kosten
van afbraak en wederopbouw in zoverre die kosten rechtstreeks betrekking hebben op de
ruwbouw, maar ook de andere kosten die verbonden zijn met de afbraak gevolgd door een
verbouwing (Art. 16.1, eerste lid, 3° Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
18 november 2002
C.2000.0235.N
nr. 609

ALLERLEI
Andere schuldenaar
schuldvernieuwing.

–

Verschillende

rechten

en

verplichtingen

–

Wil

tot

Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond
tussen de verhuurder en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt
dat de overeengekomen rechten en verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden
opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst van de notariële akte blijk van
de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de
contractuele verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de
rechter afleiden dat er geen sprake is van een huuroverdracht maar wel van een
schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (Artikelen 1271, 3°, 1273
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en 1275 Burgerlijk Wetboek.)
5 december 2002

C.2002.0049.F

nr. 653

IMMUNITEIT
Consulair verkeer – Consulaire ambtenaren – Immuniteit van rechtsmacht en
persoonlijke onschendbaarheid – Toepassingsgebied.
Nu aan de consulaire ambtenaren die onderdaan zijn van, of duurzaam verblijf houden in
de verblijfstaat slechts immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaarheid
wordt verleend met betrekking tot officiële handelingen verricht in de uitoefening van hun
werkzaamheden, is geen officiële handeling in de uitoefening van werkzaamheden als
consulair ereambtenaar de verplaatsing naar het consulaat ten einde er met een bediende
van het consulaat sommige zaken te bespreken. (Art. 71.1 Verdrag van Wenen van 24
april 1963 inzake consulair verkeer.)
10 september 2002
P.2001.0531.N
nr. 430

INBETALINGGEVING
Goederen – Faillissement – Boedel – Derde.
De goederen die het voorwerp uitmaken van een inbetalinggeving door de schuldenaar
sinds het door de rechtbank bepaalde tijdstip van staking van betaling keren terug naar de
boedel ongeacht of de contractspartij kennis had van de toestand van staking van betaling;
dit beginsel geldt ook wanneer een derde die goederen heeft verkregen. (Art. 17, tweede
lid Wet 8 aug. 1997.)
31 januari 2002
C.2001.0229.N
nr. 74

INDEPLAATSSTELLING
Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Ambtenaar – Verzekeraar – Indeplaatsstelling.
De verzekeraar die een ambtenaar tegen arbeidsongevallen dekt, en die aan zijn door een
dergelijk ongeval getroffen verzekerde, tijdens de daaruit voortvloeiende periode van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, loon uitbetaalt, treedt van rechtswege in de rechten van
de getroffene tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde, binnen de grenzen van de
door hem uitgekeerde bedragen, enerzijds, en van het bedrag dat de getroffene volgens het
gemeen recht had kunnen verkrijgen, anderzijds (Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
24 april 2002
P.2001.1623.F
nr. 248
Begrip – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Ambtenaar – Verzekeraar –
Indeplaatsstelling – Vervangingsinkomen – Brutobedrag – Terugbetaling.
De partij die in de rechten van de getroffene treedt, kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde alleen de terugbetaling vorderen van de brutobedragen die zij als
vervangingsinkomen aan de getroffene heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt dat
de vergoeding die de getroffene volgens het gemeen recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Art. 14, § 3 Wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
24 april 2002
P.2001.1623.F
nr. 248
Ziekte–

en

invaliditeitsverzekering

–

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

–
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Moederschapsverzekering
–
Terugbetaling
arbeidsongevallenwet – Verzekeringsinstelling.

–

Vergoeding

krachtens

de

Wanneer de instelling voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning
bepaalde voorwaarden, de prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de
moederschapsverzekering toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed
krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij rechtens in de plaats van de rechthebbende
tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens
voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
vergoeden (Artikelen 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van
14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.)
25 november 2002
S.2000.0056.F
nr. 624

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
Administratief beroep – Motivering – Begrip.
De beslissing dat een bij aangetekende brief ingediend bezwaarschrift tegen de litigieuze
aanslagen niet voldoet aan de in art. 272 W.I.B. (1964) gestelde motiveringsvereisten en
dus geen bezwaar is in de zin van die bepalingen, is niet naar recht verantwoord aangezien
dat bezwaarschrift een duidelijk omschreven betwisting van die aanslagen inhoudt. (Art.
272 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
4 januari 2002
F.2000.0058.F
nr. 7
Voorzieningen voor risico's en kosten – Vrijstelling – Verkoper – Aannemer van
vastgoedwerken – Algemeen waarborgrisico.
Het algemeen waarborgrisico dat voor een verkoper en een aannemer van vastgoedwerken
ontstaat bij het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst of bij de oplevering van een
gebouw, kan op zichzelf niet worden beschouwd als een aan de gang zijnde gebeurtenis
die aantoont dat verliezen of kosten waarschijnlijk zijn die de vrijstelling van geldsommen
als voorziening voor risico's en kosten verantwoorden. (Art. 48 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2002
F.2001.0004.F
nr. 443

PERSONENBELASTING
Apotheek – Huur – Exploitatie.
Naar recht verantwoord is het arrest dat eerst oordeelt dat de baatzuchtige exploitatie van
de apotheker van de apotheek waarin hij geen diensten meer levert, niet aangemerkt kan
worden als een loutere verhuring van het goed maar wel als een voortgezette exploitatie
door de verhuurder en beslist dat de door laatstgenoemde verkregen inkomsten
bedrijfsinkomsten zijn. (Artikelen 23, 24, eerste lid, 1°, en 37 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
4 januari 2002
F.2000.0110.F
nr. 11
Nijverheidsonderneming.
Als een nijverheidsonderneming in de zin van de art. 20, 1°, W.I.B. (1964) en van art 24,
1°, W.I.B. (1992) wordt aangemerkt het geheel van verrichtingen waarbij verscheidene
belastingplichtigen familiale goederen die met name uit erfenissen zijn verkregen, op
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industriële wijze exploiteren op een wijze die de perken van een gewone opbrengst via de
ontvangst van een vergoeding te buiten gaat, door die goederen te investeren als
bedrijfsvermogen dat door het opzetten van een reeks frequente en met elkaar verbonden
verrichtingen de risico's van een daadwerkelijke onderneming loopt. (Art. 20, 1° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 24, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
1 februari 2002
F.2000.0053.F
nr. 77
Aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood – Werkgeversbijdragen –
Jaarlijkse renten – Laatste normale bruto–jaarbezoldiging – Maximumgrens van 80 pct. –
Eenmalige premie bij aangaan van het contract – Winstuitkeringen – Vaststelling van hun
bedrag.
De werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige
dood worden als beroepskosten aangemerkt op voorwaarde onder meer dat de wettelijke
en extra–wettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in
jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 pct. van de laatste normale bruto–
jaarbezoldiging: hiertoe worden de gevestigde toekenningen, winstdeelnemingen
inbegrepen, in aanmerking genomen. Deze over de looptijd van de polis te verwachten
winstuitkeringen worden geraamd in geval van betaling van een eenmalige premie bij het
aangaan van het contract. (Art. 59 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 35, § 2, 1°
Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
7 februari 2002
F.2000.0044.N
nr. 92
Invordering van onroerende voorheffing – Inkohiering op naam van de vroegere eigenaar
– Nieuwe eigenaar – Voortzetting van de invordering.
De invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van de vroegere
eigenaar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, mag slechts krachtens
hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van de werkelijke schuldenaar van de
belasting op voorwaarde dat degene die krachtens het kohier aansprakelijk is voor de
betaling van de onroerende voorheffing een stuk of stukken overlegt waardoor hij bewijst
dat de belaste goederen op een andere eigenaar zijn overgegaan en waardoor hij de
identiteit en het adres van de nieuwe eigenaar laat kennen. (Artikelen 296 en 297
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans artikelen 395 en 396 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
14 maart 2002
C.2000.0461.N
nr. 180
Bezittingen in het buitenland – Belasting in België – Gerepatrieerde vermogens –
Inschrijving op schatkistbons – Belastingvrijstelling.
Inkomsten uit roerende goederen die voortkomen uit in het buitenland belegde vermogens
en die reeds in België zijn belast, genieten niet de belastingvrijstelling bedoeld in art. 53
W. 28 dec. 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen wanneer niet bewezen is dat
ze voortkwamen uit vermogens die nadien in België zijn gerepatrieerd en gebruikt voor de
inschrijving op schatkistbons (Art. 53 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
5 april 2002
F.2001.0013.F
nr. 212
Beschikkingsrecht van de begunstigde over deze stortingen – Belastbaarheid van het
pensioen – Levensverzekeringscontract – Werkgeversbijdragen – Stortingen tijdens de
opbouw van het pensioen.
Wanneer de werkgeversbijdragen voor een levensverzekeringscontract op het ogenblik
dat zij worden gestort, als bezoldigingen moeten beschouwd worden in hoofde van de
werknemer omdat de pensioenopbouw wordt verricht in zijn definitief en uitsluitend
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voordeel, worden de latere uitkeringen niet als een uitgesteld beroepsinkomen belast op
grond van art. 34, § 1, 2° W.I.B. 1992; dit is evenwel niet het geval wanneer wordt
vastgesteld dat de werknemer tijdens de opbouw van het pensioen, krachtens de wet of de
overeenkomst, niet kon beschikken over de pensioenreserves (Artikelen 34, § 1, 2° en 39,
§ 2, 2°, a Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
11 april 2002
F.2000.0078.N
nr. 221
Onjuiste aangifte – Belastingverhoging – Overwegingen van de rechter.
De beslissing van het hof volgens welke de omstandigheid dat het beroepskarakter van
bepaalde aangegeven uitgaven niet bewezen zou zijn niet tot belastingverhoging kan
leiden, is niet naar recht verantwoord wanneer het in andere overwegingen zeker beslist
dat de belastingaangifte onjuist was (Art. 334 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
10 mei 2002
F.2001.0012.F
nr. 284
Rijksinwoner – Rijksregister van natuurlijke personen – Inschrijving.
De hoedanigheid van rijksinwoner kan wettig worden afgeleid uit de inschrijving in het
rijksregister van natuurlijke personen. (Art. 3, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
31 mei 2002
F.2001.0005.F
nr. 334
Woonplaats in België.
In de zin van art. 3 W.I.B. (1964) is de woonplaats een feitelijke woonplaats die
noodzakelijkerwijze wordt gekenmerkt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit
(Art. 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 3, § 1, 1° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
3 juni 2002
F.2001.0017.F
nr. 336
Aftrekbaarheid – Afwijkend akkoord – Beginsel van behoorlijk bestuur – Begrip.
De vraag of de kost of de last die de belastingplichtige van zijn bedrijfsinkomsten wil
aftrekken al dan niet bedrijfskosten zijn, betreft het recht en niet de feiten; de
administratie kan dit elk aanslagjaar nagaan en het beginsel van behoorlijk bestuur is er
niet op van toepassing
14 juni 2002
F.2000.0054.F
nr. 360
Aftrekbaarheid – Voorwaarden – Leningen – Interest – Bestuurder – Failliete
vennootschap – Bedrijfsinkomsten – Gebrek aan inkomsten.
De interest die de bestuurder van een failliete vennootschap betaalt op een lening waarvan
hij een gedeelte aan de vennootschap heeft geleend, is geen bedrijfskost die na het
faillissement van de vennootschap kan worden afgetrokken, aangezien hij na het
faillissement uit die functie geen bedrijfsinkomsten meer heeft behaald
14 juni 2002
F.2000.0054.F
nr. 360
Bij vergissing gedane betaling – Aard.
Een bij vergissing gedane betaling, waarover werkgever een werknemer het eens zijn dat
zij ten onrechte geschiedde, dat zij moet worden terugbetaald en die ook wordt
terugbetaald, levert zelfs in het daaropvolgend aanslagjaar geen beloning op in de zin van
art. 31, eerste lid, W.I.B. 1992. (Art. 31, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
20 juni 2002
F.2000.0079.N
nr. 374
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Beroepswerkzaamheid in buitenland – Geen dubbelbelastingverdrag – Aftrekbare kosten
– Bewijs.
Een stelsel waarbij het bestuur, op grond van een omzendbrief, zonder enige beperking
aanneemt dat alle belastingplichtigen die een beroepswerkzaamheid hebben in een land
buiten Europa of in Cyprus waarmee België geen dubbelbelastingverdrag gesloten heeft,
noodzakelijk aftrekbare kosten hebben en dat die kosten een op voorhand bepaald
forfaitair percentage van hun bezoldiging bedragen, kan niet onder toepassing vallen van
de regeling bedoeld in art. 50, § 1, W.I.B. 1992. (Artikelen 49 en 50 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
20 juni 2002
F.2000.0062.N
nr. 372
Investeringsaftrek – Vaste activa – Gebruik aan derde overgedragen – Vereisten.
Vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan
via een leasing–, erfpacht–, opstal– of soortgelijke overeenkomst, geven geen recht op
investeringsaftrek, tenzij wanneer een gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in
België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een
vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik
van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt. (Art. 75,
2° en 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
F.2000.0095.N
nr. 388
Ambtenaar – Activiteit als zelfstandige in bijberoep – Winsten of baten – Meerwaarden op
lichamelijke activa – Prijs van de overdracht van beroepskennis.
De prijs van de overdracht aan een coöperatieve vennootschap van beroepskennis die als
ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen is opgedaan, vormt geen
inkomst die voortkomt van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa die
voor een activiteit als zelfstandige in bijberoep werden aangewend, aangezien die
activiteit in bijberoep louter en alleen ertoe strekt de overgang van de ambtenaar naar de
naamloze vennootschap op maximale wijze te honoreren en de overeenkomst te kunnen
sluiten waarbij hij zich ter beschikking stelt van de coöperatieve vennootschap. (Art. 31,
1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
12 september 2002
F.2001.0042.F
nr. 444
N.A.V.O.–Verdrag – Ambtenaar – Salarissen en emolumenten – Belasting – Vrijstelling
bij overeenkomst – Voordeel van het huwelijksquotiënt – Bedrag van de salarissen.
Artikel 19 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 nopens de rechtspositie
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie belet niet dat België, wanneer het een
belastingverlichting toekent aan gehuwden die maar één inkomen hebben of twee
inkomens hebben waarvan het tweede lager is dan het geïndexeerde bedrag van 270.000
frank, dat voordeel ontzegt aan de belastingplichtigen wier echtgenoot de hoedanigheid
van ambtenaar heeft bij de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie, wanneer zijn wedde
hoger is dan dat bedrag (Art. 19 Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord–
Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend op 20 sept. 1951 te Ottawa, goedgekeurd
bij Wet 1 feb. 1955; Art. 128, 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
26 september 2002
F.2000.0083.F
nr. 488
Aftrekbaarheid – Reiskosten – Woonplaats – Plaats van tewerkstelling – Beroepsactiviteit
in de woonplaats – Forfaitair bedrag – Toepassing.
Het forfaitair aftrekbaar bedrag voor beroepskosten m.b.t het woon–werkverkeer met een
voertuig, geldt voor alle ritten tussen de woonplaats van de belastingplichtige en de
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werkplaats, ook al oefent die belastingplichtige een gedeelte van zijn beroepsactiviteit in
zijn woonplaats uit (Art. 66, § 4 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 november 2002
F.2001.0064.F
nr. 620

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Schuldvorderingen – Waardeverminderingen – Aftrek – Regels van boekhoudrecht.
De belastingwet wijkt uitdrukkelijk af van de regels van het boekhoudrecht, waar ze
enerzijds bepaalt dat waardeverminderingen die geboekt worden op schuldvorderingen
enkel mogen worden afgetrokken als de verliezen die door die verminderingen worden
gecompenseerd, vaststaan, en waar ze anderzijds, in afwijking van die belastingregel,
bepaalt dat de aftrek van waardeverminderingen die bedoeld zijn om waarschijnlijke
verliezen te dekken, alleen toegestaan is m.b.t. de schuldvorderingen die onder het
toepassingsgebied vallen van artikel 4, § 1, 1°, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (Artikelen 21, 22, 5°, 23, § 1, en 44, derde lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 4, § 1, 1° Koninklijk Besluit tot uitvoering van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen; Artikelen 24, 25, 5°, 48 en 49, tweede lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 22, § 1, 1° Koninklijk Besluit tot uitvoering
van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
13 mei 2002
F.1998.0095.F
nr. 290

NIET–VERBLIJFHOUDERS
Vennootschap met voornaamste inrichting buiten België – Opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen – Roerende voorheffing.
Opbrengsten van roerende goederen en kapitalen ten laste van een inrichting in België van
een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting of haar
zetel van bestuur niet in België heeft, zijn aan de belasting der niet–verblijfhouders
onderworpen en hierop is roerende voorheffing verschuldigd. (Artikelen 11, 7°, 139, 140,
§ 2, 2°, en 164, 5° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
20 juni 2002
F.2000.0074.N
nr. 373
Vennootschap met voornaamste inrichting buiten België – Rente ten laste genomen van de
resultaten van de Belgische inrichting – Roerende voorheffing – Verplichting tot betaling.
Wanneer een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, haar voornaamste inrichting
of haar zetel van bestuur niet in België heeft, de roerende inkomsten op de uitkomsten van
haar Belgische vaste inrichting toerekent, wordt zij schuldenaar van de roerende
voorheffing, zonder dat vereist is dat de inkomsten effectief door de inrichting zelf
moeten zijn betaald of toegekend. (Artikelen 11, 7°, 139, 140, § 2, 2°, en 164, 5° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
20 juni 2002
F.2000.0074.N
nr. 373

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Roerende voorheffing – Laattijdige aanslag – Terugbetaling – Moratoire interest –
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Niet–discriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden – Overeenstemming.
Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artikelen 10 en 11 Gw. indien het in die
zin wordt geïnterpreteerd dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de
belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende voorheffing niet op de belasting kon
worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn (Art. 309,
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eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
11 februari 2002
F.1998.0053.F
nr. 93

AANSLAGPROCEDURE
Belastingverhoging – Bericht van wijziging van aangifte – Inkohiering – Voorafgaande
kennisgeving.
De belastingverhoging moet het voorwerp niet uitmaken van een bericht van wijziging
van aangifte en de kennisgeving ervan, voorafgaandelijk aan de inkohiering, wordt door
geen wettelijke of reglementaire bepaling aan het bestuur opgelegd. (Art. 251 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
7 februari 2002
F.2000.0001.N
nr. 91
Belastingverhoging – Bericht van wijziging van aangifte – Inkohiering – Voorafgaande
kennisgeving.
De belastingverhoging moet het voorwerp niet uitmaken van een bericht van wijziging
van aangifte en de kennisgeving ervan, voorafgaandelijk aan de inkohiering, wordt door
geen wettelijke of reglementaire bepaling aan het bestuur opgelegd. (Art. 251 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
7 februari 2002
F.2000.0001.N
nr. 91
Bewijslast.
Wanneer het bestuur de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen en
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare
gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in
de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere
periode dan de belastbare zijn verkregen (Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
11 februari 2002
F.2000.0016.F
nr. 94
Onroerende voorheffing – Inkohiering op naam van de vroegere eigenaar – Nieuwe
eigenaar – Voortzetting van de invordering.
De invordering van de onroerende voorheffing, ingekohierd op naam van de vroegere
eigenaar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, mag slechts krachtens
hetzelfde kohier worden voortgezet ten laste van de werkelijke schuldenaar van de
belasting op voorwaarde dat degene die krachtens het kohier aansprakelijk is voor de
betaling van de onroerende voorheffing een stuk of stukken overlegt waardoor hij bewijst
dat de belaste goederen op een andere eigenaar zijn overgegaan en waardoor hij de
identiteit en het adres van de nieuwe eigenaar laat kennen. (Artikelen 296 en 297
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans artikelen 395 en 396 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
14 maart 2002
C.2000.0461.N
nr. 180
Termijn – Begin – Betekening van een dwangbevel – Vereiste vermeldingen.
De betekening van een dwangbevel dat geldt als kennisgeving van de aanslag, doet de
bezwaartermijn slechts ingaan wanneer dat stuk alle vermeldingen bevat die nodig zijn
om het bestaan van een uitvoerbare titel te bewijzen en de belastingschuldige in staat te
stellen bezwaar in te dienen, zoals het begin van de bezwaartermijn, het bedrag en de aard
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van de belastbare inkomsten en de instantie die bevoegd is om het bezwaarschrift in
ontvangst te nemen
14 juni 2002
F.2001.0034.F
nr. 361
Recht van bezwaar – Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is.
De wettelijke regeling van artikel 394, § 1, eerste lid W.I.B. (1992), die betrekking heeft
op de invordering van de belasting, laat de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen
de aanslag door de echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is, onverkort
bestaan (Art. 394, § 1, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
C.2000.0427.N
nr. 392
Aard van de aan de directeur verleende functie.
Artikel 276 W.I.B. (1964) verleent aan de directeur der directe belastingen of de door hem
gedelegeerde ambtenaar geen rechtsprekende functie nu hij over de bezwaarschriften
beslist in zijn hoedanigheid van administratieve overheid ook in geschillen betreffende de
aanslagjaren voor het jaar 1999 (Art. 276 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 375,
eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 98 Wet 15 maart 1999 betreffende de
beslechting in fiscale geschillen.)
27 juni 2002
F.2000.0020.N
nr. 393
Aanslag op naam van een echtgenoot – Geen bezwaar door andere echtgenoot –
Invordering – Recht van verdediging.
De belasting kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op
wiens naam de belasting is vastgesteld, behalve wanneer deze aantoont dat hij zich in één
van de vier gevallen van art. 394, § 1 W.I.B. 1992, bevindt, voor zover die belasting
betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten en zonder dat de
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op wiens
naam de belasting niet gevestigd is in het gedrang komt: deze kan, als beslagene,
weliswaar aanvoeren dat zijn recht van verdediging geschonden is, maar kan dit niet
uitsluitend laten berusten op de stelling dat hij geen bezwaar heeft aangetekend tegen een
aanslag en dit thans niet meer zou kunnen doen (Artikelen 366 en 394, § 1 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
C.1999.0190.N
nr. 385
Met twee jaar verlengde aanslagtermijn.
Wanneer het bestuur de belasting of de aanvullende belasting vestigt binnen de
overeenkomstig artikel 259, tweede lid, W.I.B. (1964) verlengde termijn in geval van
inbreuk op de bepalingen van vermeld wetboek of van ter uitvoering ervan genomen
besluiten, begaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, staat niets er
aan in de weg dat de belastbare grondslag, overeenkomstig artikel 247 van hetzelfde
wetboek, behoudens tegenbewijs, geraamd wordt volgens tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten. (Art. 247 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
F.2000.0020.N
nr. 393
Onderzoek en controle – Inzage stukken van de rechtspleging – Verlof van de procureur–
generaal of van de auditeur–generaal – Aanvraag door bevoegde ambtenaar – Bewijs.
Van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtingen in verband met de
rechtspleging mag geen inzage worden verleend zonder uitdrukkelijk verlof van de
procureur–generaal of van de auditeur–generaal; het bewijs dat de aanvraag om bedoelde
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inzage te bekomen is gedaan door de hiertoe bevoegde ambtenaar hoeft niet noodzakelijk
te worden geleverd door het overleggen van de aanvraag zelf die aan geen vormvereisten
is gebonden. (Art. 235, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans art.
327, § 1, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
F.2000.0056.N
nr. 387
Belastingaangifte – Onderzoek en controle – Strafdossier van een belastingplichtige –
Door de procureur–generaal verleende machtiging tot inzage – Draagwijdte.
In de gevallen waarin de door de procureur–generaal verleende machtiging tot inzage van
een strafdossier niet beperkt is noch in de tijd, noch tot welbepaalde stukken, strekt de
verstrekte toelating zich niet alleen uit tot de stukken die zich reeds in het strafdossier
bevonden voor dat de toelating werd verleend, maar ook tot de nadien aan het strafdossier
toegevoegde stukken. (Art. 235, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 327, § 1
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
F.2000.0020.N
nr. 393
Belastingschuldigen – Onroerende voorheffing – Recht van erfpacht – Vroegere eigenaar
– Begrip.
De onroerende voorheffing die ten kohiere is gebracht op naam van de vroegere houder
van een recht van erfpacht, is niet verschuldigd door de overdrager van dat recht,
aangezien hij eigenaar van het onroerend goed gebleven is en de vroegere houder van het
recht van erfpacht dus niet als de "vroegere eigenaar" kan worden beschouwd (impliciet).
(Art. 296 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
12 september 2002
F.2001.0045.F
nr. 445
Bezwaarschrift – Vordering in rechte – Bevel – Stuiting van de verjaring – Begrip.
Inzake inkomstenbelastingen is het bevel een daad van rechtsvervolging die een
uitvoerbare titel veronderstelt en aan het uitvoerend beslag voorafgaat, zodat het
betekende bevel, bij ontstentenis van een onbetwistbare belastingschuld, geen
verjaringstuitende werking kan hebben. (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2002
C.2001.0067.F
nr. 526
Sancties – Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring – Daders en medeplichtigen –
Ontdoken belasting – Hoofdelijkheid.
Bij eenvoudige schuldigverklaring wegens een fiscaal misdrijf, zoals bepaald in de
artikelen 458 Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en 73sexies BTW–wetboek, werkt
de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van de ontdoken belasting van rechtswege en
moet niet door de rechter worden uitgesproken (Art. 21ter Wetboek van Strafvordering;
Art. 458 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 73sexies Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde.)
15 oktober 2002
P.2001.1365.N
nr. 540
Belastingverhoging – Administratie – Beroepsgroeperingen – Akkoord – Op forfaitaire
wijze aangegeven inkomsten – Hogere werkelijke inkomsten – Niet–aangegeven
inkomstengedeelte.
Wanneer de inkomsten die op forfaitaire wijze zijn aangegeven op basis van een akkoord
tussen de administratie en de betrokken beroepsgroeperingen, lager zijn dan de werkelijke
inkomsten, wordt op de belasting die verschuldigd is op het niet aangegeven
inkomstengedeelte een belastingverhoging toegepast (Artikelen 339, 342, § 1, en 444
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
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21 oktober 2002

F.2001.0032.F

nr. 553

Vennootschapsbelasting – Naamloze vennootschappen – Vertegenwoordiging – Bevoegd
persoon.
Een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld door de met het dagelijks bestuur
belaste persoon van een rechtspersoon, in zoverre het geschil kan worden geacht onder dat
bestuur te vallen (Artikelen 54, 63 en 63bis Wetboek van Koophandel.)
24 oktober 2002
F.2001.0088.F
nr. 570

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Omvang van de voorziening – Aard van de grieven – Gelijkheid van de Belgen voor de
wet – Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en
vrijheden – Arbitragehof – Prejudiciële vraag.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3,
Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de wetgeving op
de voorzieningen in belastingzaken de in voornoemde bijzondere wet aangegeven
grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen (Artikelen 377 tot 391 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 mei 2002
F.2001.0023.F
nr. 288
Geen voorziening – Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Niet–discriminatie in het
genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – Arbitragehof –
Prejudiciële vraag.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in art. 26, § 1, 3,
Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, ten deze een vraag of de wetgeving op
de voorzieningen in belastingzaken de in voornoemde bijzondere wet aangegeven
grondwetsbepalingen schendt, moet het Hof van Cassatie in de regel het Arbitragehof
verzoeken over die vraag uitspraak te doen (Artikelen 377 tot 391 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 mei 2002
F.2001.0023.F
nr. 288
Aanslag gevestigd op naam van gezinshoofd – Bezwaren ingediend door de andere
echtgenoot – Bezwaren gegrond bevonden.
Wanneer het hof van beroep de bezwaren, ingediend door een andere persoon dan diegene
op wiens naam de betwiste aanslag is ingekohierd, geheel of gedeeltelijk gegrond
verklaart, dient het de betwiste aanslag niet noodzakelijk nietig te verklaren. (Artikelen
267 en 278 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
27 juni 2002
F.1999.0133.N
nr. 386
Niet–bestaan van een rechtspraak in twee instanties – Gelijkheid van de Belgen voor de
wet – Niet–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en
vrijheden – Grondwettigheid.
De artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) schenden
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre zij niet voorzien in een rechtspraak
in twee instanties (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 278 tot 286 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 377 tot 385 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2002
F.1999.0140.F
nr. 507
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VOORZIENING IN CASSATIE
Cassatiemiddel – Verzaking – Afstand – Vorm.
Inzake inkomstenbelastingen kan de advocaat van een partij, in naam van die partij en bij
akte die aan de tegenpartij betekend of door haar aanvaard werd en die ter griffie van het
Hof werd neergelegd, afstand doen van één van de middelen die hij in het
cassatieverzoekschrift had voorgedragen
3 juni 2002
F.2001.0044.F
nr. 337

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Tenuitvoerlegging – Geldboeten – Invordering – Ontvanger – Bevoegdheid.
De ontvanger, die een rekenplichtige ambtenaar is in de administratie bevoegd voor de
invordering van de boete, is in beginsel bevoegd voor de invordering op grond van de
wettelijke titel die de boete heeft opgelegd, dit is de uitgesproken beslissing: de
omstandigheid dat bij de invordering niet uitdrukkelijk vermeld wordt dat de
vervolgingen geschieden in naam van de procureur des Konings, is zonder invloed op de
geldigheid van die vervolgingen (Art. 197, tweede lid Wetboek van Strafvordering; Art.
59 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
20 juni 2002
C.2000.0620.N
nr. 371
Invordering – Aanslag op naam van een echtgenoot – Geen bezwaar door andere
echtgenoot – Recht van verdediging.
De belasting kan worden ingevorderd ten laste van de andere echtgenoot dan degene op
wiens naam de belasting is vastgesteld, behalve wanneer deze aantoont dat hij zich in één
van de vier gevallen van art. 394, § 1 W.I.B. 1992, bevindt, voor zover die belasting
betrekking heeft op tijdens het huwelijk verkregen inkomsten en zonder dat de
mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de aanslag door de echtgenoot op wiens
naam de belasting niet gevestigd is in het gedrang komt: deze kan, als beslagene,
weliswaar aanvoeren dat zijn recht van verdediging geschonden is, maar kan dit niet
uitsluitend laten berusten op de stelling dat hij geen bezwaar heeft aangetekend tegen een
aanslag en dit thans niet meer zou kunnen doen (Artikelen 366 en 394, § 1 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
27 juni 2002
C.1999.0190.N
nr. 385
Tenuitvoerlegging – Fiscaal derdenbeslag – Verplichtingen – Vordering te richten tot de
beslagrechter.
Na het leggen van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag overeenkomstig artikel 164
van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
(1992), dient de ontvanger der directe belastingen, alvorens de derden–houders van aan
een belastingplichtige verschuldigde bedragen als rechtstreekse schuldenaars te kunnen
vervolgen, een burgerlijke rechtsvordering in te stellen overeenkomstig de artikelen 1456
en 1542 van het gerechtelijk Wetboek, om daartoe door de beslagrechter te worden
gemachtigd. Bedoelde vordering kan voor de beslagrechter worden ingesteld bij wege van
een tussenvordering (Art. 164 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2002
C.2001.0070.N
nr. 447
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INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Inkomstenbelastingen – Personenbelasting – Roerende voorheffing – Laattijdige aanslag
– Terugbetaling – Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Niet–discriminatie in het genot
van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – Overeenstemming.
Art. 309, eerste lid, 2° W.I.B. (1964) schendt de artikelen 10 en 11 Gw. indien het in die
zin wordt geïnterpreteerd dat het de toekenning van moratoriumintresten aan de
belastingplichtige uitsluit wanneer de roerende voorheffing niet op de belasting kon
worden aangerekend vanwege het verstrijken van de wettelijke aanslagtermijn (Art. 309,
eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 419, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
11 februari 2002
F.1998.0053.F
nr. 93
Onderhoudsverplichtingen – Verplichtingen tot betaling van een bepaald bedrag –
Uitvoering – Vertraging – Schadevergoeding wegens vertraging.
De beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot betaling van moratoire interest
omdat de onderhoudsuitkering niet is betaald zonder na te gaan of de vertraging van die
partij in de uitvoering van haar onderhoudsverplichting aan haar te wijten is, is niet naar
recht verantwoord. (Art. 1153 Burgerlijk Wetboek.)
17 oktober 2002
C.2001.0272.F
nr. 549
Verzekeringsovereenkomst – Verplichtingen tot betaling van een vergoeding –
Bepaalbare vergoeding – Sommenschuld.
De in een verzekeringsovereenkomst vastgelegde verplichting tot betaling van een
vergoeding, die volgens de regels van het gemeen recht moet wordt berekend, is een
verplichting die, in de zin van art. 1153 B.W. beperkt is tot de betaling van een bepaald
bedrag (Art. 1153 Burgerlijk Wetboek.)
28 november 2002
C.2001.0076.F
nr. 639
Verjaring – Zelfstandigen – Bijdragen inzake matiging der inkomsten.
De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de
zelfstandigen zijn aan dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing
zijn op die bijdragen (Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987; Artikelen 2, 3 en 4 K.B. nr 289 van
31 maart 1984.)
9 december 2002
S.2001.0110.F
nr. 659

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van
beschuldiging – Geen bevestiging – Beslissing – Aard – Gevolg – Gezag van gewijsde.
De beslissing van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda die de akte van beschuldiging
van de Procureur bij dat Tribunaal niet bevestigt, is geen beslissing over de grond van de
zaak en heeft bijgevolg geen gezag van gewijsde m.b.t. het al dan niet bestaan van de
feiten en de kwalificatie ervan (Art. 47 (D) en (E) Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van
beschuldiging – Geen bevestiging – Beslissing – Gronden – Beoordeling door de
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Belgische gerechten.
Het staat niet aan de Belgische gerechten te oordelen over de gronden van het
Internationaal Tribunaal voor Ruanda om de door de Procureur van dat Tribunaal
opgemaakte akte van beschuldiging niet te bevestigen (Art. 47 Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Rechtsplegings–
en bewijsvoeringsreglement – Toepassing op de nationale gerechten.
In tegenstelling tot de bepalingen van het Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement
van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, die m.n. de samenwerking met de Staten
regelen, zoals de rechtspleging tot onttrekking van de zaak ten voordele van het
Internationaal Tribunaal, en die art. 2, W. 22 maart 1996, van toepassing verklaart in de
rechterlijke orde van het Koninkrijk, hebben de bepalingen van dat reglement betreffende
de werking van dat internationaal rechtscollege geen betrekking op de rechtspleging die
wordt voortgezet nadat de zaak opnieuw bij het Belgisch rechtscollege aanhangig is
gemaakt, aangezien het Reglement, dat door de rechters van het Internationaal Tribunaal
zelf is opgesteld, alleen de aan dat rechtscollege eigen regels m.b.t. de organisatie en
rechtspleging vermeldt (Artikelen 2 en 47 Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement
van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995; Art. 8 Wet 22 maart
1996.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Gerechtelijke samenwerking – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten op verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van
beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd en het Hof van Cassatie de zaak naar
de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting van zijn onderzoek,
kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn
ingekomen ; aldus zijn de artikelen 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof van
Cassatie naar de onderzoeksrechter (Art. 8 Wet 22 maart 1996; Artikelen 246 en 247
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Verwerping van
een punt van de beschuldiging – Nieuwe akte van beschuldiging – Bijkomende
bewijselementen – Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement – Artikel 47 –
Draagwijdte – Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur – Hof van
Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de Belgische gerechten – Toepasselijke
rechtspleging.
Hoewel art. 47 van het Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement van het
Internationaal Tribunaal voor Ruanda, aangenomen op 29 juni 1995, bindend is voor alle
aangesloten Staten, kan het alleen worden toegepast op de daarin gedefinieerde
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veronderstelling, nl. het geval waarin de Procureur bij dat Tribunaal, die een nieuwe akte
van beschuldiging opstelt na verwerping van een punt van de beschuldiging, tot staving
van die nieuwe akte bijkomende bewijselementen moet aanbrengen ; de rechtspleging die
voor het Internationaal Tribunaal voor Ruanda wordt gevolgd, is eigen aan dat Tribunaal
en is niet van toepassing op de Belgische gerechten, wanneer de strafvordering opnieuw
daarbij aanhangig wordt gemaakt t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, dat is
gewezen met toepassing van art. 8, W. 22 maart 1996 (Art. 47 Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995;
Art. 8 Wet 22 maart 1996.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Beslissingen – Gezag van gewijsde.
Art. 9.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, gevoegd bij Resolutie 955
van 8 nov. 1994 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft betrekking op de
persoon die reeds is berecht door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda en niet op de
persoon t.a.v. wie dat Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard of, zoals te dezen, de akte
van beschuldiging niet heeft bevestigd bij gebrek aan afdoende vermoedens (Art. 9.1
Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationaal Verdrag betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke voor hun
bemiddeling betaling vragen – Aard van de verdragsbepalingen – Directe werking.
Het Internationaal Verdrag (nr 96) betreffende bureaus voor arbeidsbemiddeling welke
voor hun bemiddeling betaling vragen, aangenomen op 1 juli 1949 te Genève door de
Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar
tweeëndertigste zitting, en goedgekeurd bij het enig artikel van de wet van 2 maart 1958,
heeft geen directe werking.
17 januari 2002
C.1998.0125.N
nr. 36
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring – Onderzoeksgerecht – Recht
van verdediging – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging
voor het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van
het aanhoudingsbevel dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
is uitgevaardigd met het oog op de overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal – Verdrag Rechten van de Mens –
Overeenstemming – Toetsing – Internationale verbintenissen – Handvest van de
Verenigde Naties, hoofdstuk VII – Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955
– Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring
– Onderzoeksgerecht – Onderzoeken.
Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van art. 12, W. 22 maart 1996,
uitspraak doet, m.n. moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter
bij het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de
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bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling in de persoon bestaat, is het
daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het Internationaal
Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt. (Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Verdrag Rechten
van de Mens – Toepassing – Overbrenging van de aangehouden persoon.
Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen
in het E.V.R.M. is bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert
overeenkomstig het Reglement van het Tribunaal, moet door de regering worden
nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging van de aangehouden
persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, dat
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het
oog op de overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal. (Art. 13 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Berechting van bepaalde zaken – Vertragingen – Persoonlijke kennis van de
rechter – Algemeen bekend feit.
De vertraging in de berechting van bepaalde, aan het Internationaal Tribunaal voor
Ruanda voorgelegde zaken, is geen gegeven dat algemeen bekendheid geniet
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Rechtsplegings–
en bewijsvoeringsreglement – Artikel 59 – Internationale verantwoordelijkheid van de
Staat – Onderzoeksgerecht – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal
Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Toepassing.
Art. 59 van het Rechtsplegings– en Bewijsvoeringsreglement van het Internationaal
Straftribunaal voor Ruanda, heeft betrekking op de internationale verantwoordelijkheid
van de Staat, maar niet op het onderzoeksgerecht dat een door een rechter in dat Tribunaal
uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart. (Art. 59 Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995;
Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Termijnen – Sanctie – Gevolg – Recht van verdediging – Internationale verbintenissen –
Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII – Veiligheidsraad van de Verenigde
Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer –
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling.
De termijnen die bepaald worden in art. 12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda – bepaling krachtens hetwelk de kamer van
inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen van zijn hoger
beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet – houden geen verband met de in art.
12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de
niet–naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als
zij het recht van verdediging schendt (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996; Art. 12,

– 164 –
derde lid Grondwet 1994.)
23 januari 2002

P.2002.0054.F

nr. 49

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 17 – Artikel
17.2 – Eerbiediging van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag –
Huiszoeking – Wettigheid.
De overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde huiszoeking is een bij artikel
8.2 EVRM en artikel 17.2 IVBPR toegestane inmenging van het openbaar gezag
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 17 – Anonieme
getuige – Huiszoeking.
Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17
IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme
getuigenissen zijn verkregen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen – Artikel 71.1 – Verdovende
middelen – Internationale sluikhandel – Verdrag van de Verenigde Naties tegen de
sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van 20 dec. 1988.
Krachtens art. 71.1 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst blijft het
Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 ook in relatie tussen de Schengenstaten geheel
van kracht.
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen – Artikel 73.2 – Verdovende
middelen – Internationale sluikhandel – Gecontroleerde aflevering – Voorafgaande
toestemming.
Nu noch art. 73.2 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst, noch enige wettelijke
bepaling van het interne recht of enig algemeen rechtsbeginsel vereist dat de
voorafgaande toestemming tot het doen plaatsvinden van de gecontroleerde aflevering
schriftelijk zou worden verleend, stelt de rechter in feite vast of voorafgaandelijk
toestemming is gegeven.
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen – Artikel 73 – Verdovende
middelen – Internationale sluikhandel – Gecontroleerde aflevering – Verdrag van de
Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen van
20 dec. 1988.
In de context van art. 1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en
art. 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering
uitgeoefende toezicht niet uit dat bewarende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden weggehaald of om een
betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een container
met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig
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26 februari 2002

P.2001.1473.N

nr. 132

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 17 – Recht op
eerbiediging van privé–, familie– en gezinsleven – Strafzaken – Huiszoeking – Delegatie –
Huiszoekingsbevel – Niet–vermelding van het misdrijf.
De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel
tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen
schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, noch een miskenning van het recht van
verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de
feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen
voeren, de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoering onderzoekt
inzonderheid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen
hieromtrent verweer voeren. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Instemming van de Kamers – Vorm.
De voorafgaande instemming van de Kamers met een overeenkomst ter uitvoering van
een basisverdrag kan resulteren uit de bepalingen zelf van het basisverdrag dat het
voorwerp heeft uitgemaakt van een parlementaire goedkeuring, voor zover de
overeenkomst de grenzen bepaald door het basisverdrag niet overschrijdt (Art. 68, tweede
lid Grondwet 1831; thans art. 167, § 2 Grondwet 1994.)
2 mei 2002
C.1999.0518.N
nr. 265
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal –
Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verhoor – Termijn – Sanctie – Niet–naleving – Gevolg – Recht
van verdediging.
De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de
betrokkene moet horen m.b.t. zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om
een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tegen hem uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, zodat de niet–naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van
de rechtspleging als zij het recht van verdediging miskent (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22
maart 1996.)
16 juli 2002
P.2002.0929.F
nr. 399
Europees Verdrag betreffende uitlevering – Specialiteit.
Het specialiteitsbeginsel, bepaald in art. 14.1, Europees Verdrag 13 dec. 1957 betreffende
uitlevering, staat er niet aan in de weg dat de kwalificatie die aan de feiten is gegeven op
grond waarvan de uitlevering is gevraagd, in de loop van de daaropvolgende
rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van een nieuwe verzwarende
omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft (Art. 14.1 Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
9 oktober 2002
P.2002.1308.F
nr. 523
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Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Internationale
ambtelijke opdracht – Uitvoering in het buitenland – Toepasselijke wetgeving.
Voor de uitvoering van rogatoire commissies wordt de rechtspleging bepaald door de
wetgeving van de aangezochte staat, voor zover internationale verdragsbepalingen geen
dwingende specifieke procedureregels opleggen. (Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april
1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Internationale
ambtelijke opdracht – Uitvoering in het buitenland – Beoordeling van de regelmatigheid
– Bevoegdheid van de Belgische rechter.
De regel dat de Belgische rechter moet onderzoeken of de verzochte rechtshulp in het
buitenland is uitgevoerd overeenkomstig de nationale rechtspleging van de aangezochte
staat, betekent niet dat de Belgische rechter moet oordelen hoe de aangezochte staat de
sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet regelen en welke daarvan de
gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel overeenkomstig het nationale
recht van de aangezochte staat (Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Internationale
ambtelijke opdracht – Beoordeling van de regelmatigheid – Bevoegdheid.
Het oordeel van de regelmatigheid van een verzoek tot rechtshulp op grond van het
Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken komt uitsluitend toe
aan de aangezochte Staat (Art. 2 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664

JAARLIJKSE VAKANTIE
Vakantiegeld bij vertrek – Bediende – Berekening – Brutowedde.
Het vakantiegeld van de bediende wiens arbeidsovereenkomst een einde neemt wordt
berekend aan de hand van de brutowedde die bij de werkgever is verdiend tijdens het
lopende vakantiedienstjaar; met de term "brutowedde" is bedoeld: elk voordeel in geld of
in geld waardeerbaar, toegekend door de werkgever als tegenprestatie voor de in het kader
van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid. (Art. 46 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse
vakantie.)
4 februari 2002
S.2001.0103.N
nr. 83
Vakantiegeld bij vertrek – Bediende – Berekening – Bijdragen of premies betaald door
werkgever voor een groepsverzekering.
De bijdragen of premies die de werkgever in uitvoering van een reglement dat deel
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om
een pensioenfonds te spijzen, maken een in geld waardeerbaar voordeel uit, toegekend als
tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, en
dienen in aanmerking te worden genomen voor de berekening van het vakantiegeld–
einde–dienst (Art. 46 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie.)
4 februari 2002
S.2001.0103.N
nr. 83

– 167 –
JEUGDBESCHERMING
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Beslissing tot uit handen geven van de
jeugdrechtbank – Vervolgingen voor het bevoegde rechtscollege – Nieuwe feiten –
Bevoegdheid van de gewone rechter – Voorwaarden – Feiten gepleegd de dag na de
eindveroordeling door het bevoegde rechtscollege – Definitieve veroordeling.
Luidens art. 38, derde lid, Jeugdbeschermingswet, wordt eenieder die het voorwerp is
geweest van een beslissing tot uit handen geven, genomen met toepassing van dat artikel,
m.b.t. de vervolgingen voor de feiten gepleegd de dag na zijn eindveroordeling door het
bevoegde gerecht onderworpen aan de rechtsmacht van de gewone rechter ; de beslissing
is een eindbeslissing in de zin van die bepaling, wanneer daartegen geen gewoon
rechtsmiddel meer kan worden ingesteld, hetzij door de minderjarige hetzij door het O.M.
(Art. 38, derde lid Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
16 januari 2002
P.2002.0002.F
nr. 35
Gerechtelijke jeugdbescherming – Minderjarige delinquent – Beschikking tot voorlopige
bewaring – Maatregel tot bewaring in een gesloten opvoedingsafdeling – Hoger beroep
van de minderjarige – Jeugdrechter in hoger beroep – Vernietiging van de beroepen
beschikking – Bevoegdheid van de appelrechter.
Op het hoger beroep dat een minderjarige instelt tegen de beschikking tot voorlopige
bewaring, die de jeugdrechter jegens hem met toepassing van de artikelen 52 en 52quater,
Jeugdbeschermingswet, heeft genomen in het kader van een op grond van art. 36.4° van
die wet ingestelde rechtspleging, kan de jeugdrechter in hoger beroep die de voormelde
beschikking vernietigt, met toepassing van art. 59 van die wet, zelf die maatregel tot
voorlopige bewaring nemen, die gevolg zal hebben vanaf de datum van het arrest.
(Artikelen 36.4°, 52, 52quater en 59 Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Gerechtelijke jeugdbescherming – Beslissing in hoger beroep – Hoger beroep.
De Jeugdbeschermingswet biedt geen hoger beroep tegen een in hoger beroep gewezen
beslissing. (Art. 58 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Gerechtelijke jeugdbescherming – Jeugdrechter in hoger beroep – Beslissingen van
voorlopige bewaring – Motivering – Grondwet (1994) – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de door de jeugdrechter genomen beslissingen tot
voorlopige bewaring. (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 59 Wet van 8 april 1965 betreffende
de jeugdbescherming.)
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Minderjarige – Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Misdaad of wanbedrijf op heterdaad
ontdekt – Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding – Arrest – Vernietiging.
Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de
beschikking van de jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen,
op grond dat de vrijheidsbeneming van de minderjarige de in art. 1, 1°, Wet Voorlopige
Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren overschreden heeft, wordt zonder
verwijzing uitgesproken (Art. 429 Wetboek van Strafvordering; Art. 1, 1° Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
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15 mei 2002

P.2002.0507.F

nr. 296

Sanctie – Opvoedkundige maatregel – Minderjarige – Aanhouding – Vrijheidsbeneming –
Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt – Termijn van vierentwintig uur –
Overschrijding.
In de regel belet de overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald in art. 1,
1°, Wet Voorlopige Hechtenis, de jeugdrechter niet een opvoedkundige maatregel te
nemen; wanneer die maatregel evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing van de
minderjarige in een gesloten afdeling, is de sanctie wegens de onwettigheid van de
vrijheidsberoving de invrijheidstelling van de minderjarige. (Art. 1, 1° Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt –
Termijn van vierentwintig uur – Draagwijdte – Minderjarige.
Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer
mag duren dan vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een
op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte
en is dus van toepassing op de minderjarige (Art. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 1,
1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Minderjarige – Voorlopige plaatsing – Vrijheidsberoving – Beoordeling –
Jeugdrechtbank – Beslissing tot uit handen geven – Bevel tot aanhouding – Betekening –
Termijn.
Tot op de datum van de door de jeugdrechtbank uitgesproken beslissing tot uit handen
geven, moet de regelmatigheid van de aan een minderjarige opgelegde vrijheidsberoving
beoordeeld worden t.a.v. de bijzondere wetsbepalingen; de regels betreffende het
aanhoudingsbevel, en meer bepaald de termijn van de betekening ervan, hebben alleen
betrekking op zijn vrijheidsberoving na de beslissing tot uit handen geven (Art. 38 Wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 4 Wet 1 maart 2002.)
16 juli 2002
P.2002.1032.F
nr. 400
Hulpverlening aan de jeugd – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake
hulpverlening aan de jeugd – Artikel 39 – Voorlopige plaatsing van een kind – Beslissing
van de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd – Toestemming van de jeugdrechtbank.
Wanneer de jeugdrechtbank de adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd de
toestemming geeft een kind voorlopig te plaatsen, verleent die toestemming een dwingend
karakter aan de beslissing van die adviseur (Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake
hulpverlening aan de jeugd.)
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Jeugdrechtbank – Persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht vóór de leeftijd van achttien jaar – Arrest tot uit handen geven
– Eindbeslissing.
Het arrest op grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, de zaak betreffende een
persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de jeugdrechtbank is
gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, uit handen heeft gegeven, hem naar het
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O.M. heeft verwezen met het oog op vervolging voor het krachtens het gemeen recht
bevoegde gerecht, als daartoe grond bestaat, en de kosten heeft aangehouden, is geen
eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. en doet noch over een geschil inzake
bevoegdheid, noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek
uitspraak. (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering; Art. 38 Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
30 oktober 2002
P.2002.0856.F
nr. 574
Jeugdrechtbank – Persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht vóór de leeftijd van achttien jaar – Arrest tot uit handen geven
– Geen bevoegdheidsgeschil – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het vóór de eindbeslissing wordt
ingesteld door een persoon die wegens een als misdrijf gekwalificeerd feit voor de
jeugdrechtbank is gebracht vóór de volle leeftijd van achttien jaar, tegen een arrest op
grond waarvan het hof van beroep, jeugdkamer, zonder uitspraak te doen over een geschil
inzake bevoegdheid, beslist dat een maatregel van bewaring, behoeding of opvoeding niet
geschikt is voor die persoon, en beslist de zaak uit handen te geven en te verwijzen naar
het O.M. met het oog op vervolging voor het bevoegde gerecht, indien daartoe grond
bestaat (Art. 38 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
30 oktober 2002
P.2002.0856.F
nr. 574
Burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders – Beoordeling – Onderzoek met betrekking
tot persoonlijkheid en milieu van minderjarige – Aanwending van die stukken –
Wettigheid.
De krachtens artikel 50, § 1, Jeugdbeschermingswet verrichte onderzoeken hebben geen
ander doel dan het bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de geschikte
middelen voor zijn opvoeding of behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn
belangen, en mogen niet worden aangewend voor andere doeleinden, zoals de beoordeling
van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders (Art. 55 Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.)
12 november 2002
P.2002.0095.N
nr. 598
Jeugdkamer van het hof van beroep – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen –
Voorbereidende rechtspleging – Handhaving in hun omgeving – Eindbeslissing – Gevolg
– Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van het O.M. is ontvankelijk, wanneer het wordt ingesteld tegen een
beslissing van de jeugdkamer van een hof van beroep, waarbij de beslissing bevestigd
wordt van de jeugdrechtbank die, tijdens het voorbereidende onderzoek, de voorlopige
terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin beveelt, onder toezicht van een
afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming (Impliciet) (Artikelen 37, § 2,
2°, 45, 2,a, en 52 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
27 november 2002
P.2002.1423.F
nr. 637
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Voorbereidende rechtspleging –
Handhaving in hun omgeving – Hoger beroep van het openbaar ministerie – Jeugdkamer
van het hof van beroep – Minderjarige van verschijning vrijgesteld – Vordering van het
openbaar ministerie – Afwezigheid van de minderjarige – Geen advocaat – Recht van
verdediging.
Het arrest van de jeugdkamer van een hof van beroep miskent het recht van verdediging,
wanneer het, op het hoger beroep van het O.M., de beslissing van de jeugdrechtbank
bevestigt, die de voorlopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin bevolen had,
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onder toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke bescherming, als de
terechtzitting waarop het O.M. in zijn vorderingen is gehoord in afwezigheid van, m.n., de
minderjarige is gehouden, die van verschijning was vrijgesteld, en als daarenboven niet
blijkt dat die minderjarige door een advocaat is bijgestaan op de terechtzitting waarop hij
aanwezig was. (Art. 52ter, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.)
27 november 2002
P.2002.1423.F
nr. 637

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Arts.
Ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van art. 1 W.Kh. en hebben zij een
maatschappelijke functie, de geneesheren oefenen een activiteit uit die gericht is op de
uitwisseling van diensten; zij streven op duurzame wijze een economisch doel na en zijn
derhalve in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet
2 mei 2002
D.2001.0011.N
nr. 267

KORT GEDING
Voorlopige maatregelen – Intrekking – Wijziging.
Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt laat hem toe
die maatregelen in te trekken of te wijzigen wanneer er zich nieuwe of gewijzigde
omstandigheden voordoen (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
18 april 2002
C.1999.0114.N
nr. 235
Voorlopige maatregelen
omstandigheden.

–

Intrekking

–

Wijziging

–

Nieuwe

of

gewijzigde

Als nieuwe of gewijzigde omstandigheden die de kortgedingrechter toelaten eerder
genomen maatregelen in te trekken of te wijzigen kunnen beschouwd worden de feitelijke
omstandigheden die de partijen niet konden kennen op het ogenblik dat hij die
maatregelen heeft genomen of die zich sedertdien hebben voorgedaan (Art. 584, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
18 april 2002
C.1999.0114.N
nr. 235
Verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd – Hoger beroep van de
verweerder – Devolutieve kracht van het hoger beroep – Ogenschijnlijke rechten –
Vordering zonder bestaansreden.
Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige
maatregel die hem werd opgelegd, dient de appelrechter over de gevorderde en bevolen
maatregel geen uitspraak te doen op grond van de ogenschijnlijke rechten van de partijen,
maar kan hij volstaan met de vaststelling dat die maatregel ten gevolge van de beslissing
van de bodemrechter geen bestaansreden meer heeft (Artikelen 584 en 1068 Gerechtelijk
Wetboek.)
19 september 2002
C.2001.0527.F
nr. 465
Bevoegdheid – Ogenschijnlijke rechten der partijen.
Het middel dat een schending van de artikelen 60 en 60bis Vennootschappenwet opwerpt,
maar niet aanvoert dat de appelrechters die uitspraak doen in kort geding, van die
bepalingen een toepassing gemaakt hebben die hun weigering om de door de eerste
rechter bevolen maatregelen te bevestigen niet redelijkerwijs kunnen staven, kan niet tot
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cassatie leiden (Artikelen 584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2002
C.2001.0268.F

nr. 551

Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Overeenkomst – Bevel tot voorlopige
uitvoering.
De kortgedingrechter die bij voorraad uitspraak doet in een geval dat hij spoedeisend acht
en daarbij de voorlopige uitvoering van een overeenkomst beveelt, is niet verplicht die
maatregel in de tijd te beperken, noch moet hij beslissen dat het bevel slechts geldt voor
zover de partij die de maatregel gevraagd heeft een vordering ten gronde inleidt (Art. 584,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2002
C.2002.0171.N
nr. 656

LANDBOUW
Niet gemene muur – Onderhoud of herstelling – Overgang over het afgesloten erf van de
nabuur – Schadevergoeding.
Het recht zelf van de eigenaar om overeenkomstig art. 31 Veldwetboek het erf van de
nabuur te betreden verplicht hem niet tot schadevergoeding als geen schade aan dat erf
wordt toegebracht (Art. 31 Veldwetboek.)
31 januari 2002
C.1999.0059.N
nr. 69

LASTER EN EERROOF
Lasterlijke aangifte – Redenen van de vonnissen en arresten – Motiveringsverplichting –
Vermelding van wetsbepalingen die het strafbaar feit omschrijven en de straf bepalen.
De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die art. 445 Sw. aanhaalt, dat
dit feit omschrijft en strafbaar stelt, hoeft geen melding te maken van art. 443 Sw. (Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 163, 195 en 371 Wetboek van Strafvordering.)
10 september 2002
P.2001.0669.N
nr. 432

LASTGEVING
Bijzondere lastgeving – Vertegenwoordiging in rechte – Burgerlijke rechtsvordering.
Wanneer een partij ingevolge een misdrijf schade lijdt, kan een derde krachtens een
bijzondere lastgeving de herstelling van die schade voor rekening van die partij ook voor
de strafrechter vorderen; de ingestelde burgerlijke rechtsvordering is in dat geval immers
deze van de schadelijder die de herstelling van zijn eigen schade vordert (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1984 Burgerlijk Wetboek; Art. 3 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2002.0038.N
nr. 205
Lastgeving om niet.
Lastgeving als omschreven in het Burgerlijk Wetboek geschiedt uit zijn aard om niet maar
daarbij kan nochtans een loon bedongen worden; dit loon moet een billijke vergoeding
uitmaken (Art. 1986 Burgerlijk Wetboek.)
14 oktober 2002
C.2000.0227.N
nr. 535
Bedongen loon – Juridische grondslag – Toezicht door rechter.
De opstellers van het Burgerlijk Wetboek hebben door de bepalingen inzake lastgeving
geen afbreuk willen doen aan de traditionele regel van het oude recht volgens dewelke de
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rechters toezicht mochten uitoefenen op de lonen van de lasthebbers, doch hebben
integendeel die regel willen vastleggen.
14 oktober 2002
C.2000.0227.N
nr. 535
Bedongen loon – Billijke vergoeding van bewezen diensten.
Lastgeving als omschreven in het Burgerlijk Wetboek geschiedt uit zijn aard om niet maar
daarbij kan nochtans een loon bedongen worden; dit loon moet een billijke vergoeding
uitmaken (Art. 1986 Burgerlijk Wetboek.)
14 oktober 2002
C.2000.0227.N
nr. 535

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Verplichte voorafgaande overeenkomst –
Herziening – Wet 20 mei 1977 – Werking in de tijd – Bijdrage in het levensonderhoud en
de opvoeding van de kinderen.
Op de vordering strekkende tot herziening van de beschikkingen die de partijen bij
overeenkomst hebben aangegaan tot regeling van het onderhoudsgeld na echtscheiding
voor hun minderjarige kinderen, is voor de toestand vanaf 7 juli 1997 art. 1288, tweede
lid, B.W. toepasselijk, zoals het gewijzigd is bij de wet van 20 mei 1997
14 februari 2002
C.2000.0350.N
nr. 108
Echtscheiding – Scheiding van meer dan vijf jaar – Uitkering tot levensonderhoud en
onderhoudsbijdrage – Ontheffing of vermindering van het levensonderhoud.
Het vonnis dat niet vaststelt dat de toestand van de schuldenaar van de uitkering of die
van de uitkeringsgerechtigde gewijzigd is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht
(Art. 209 Burgerlijk Wetboek.)
12 april 2002
C.2000.0582.F
nr. 223
Echtscheiding – Scheiding van meer dan vijf jaar – Uitkering tot levensonderhoud –
Bedrag – Maximumbedrag – Grondwettelijkheid.
Art.307bis B.W. schendt de artikelen 10 en 11 Gw. in zoverre het een verschil in
behandeling invoert tussen de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud verleend
krachtens de artikelen 306 en 307 B.W., die meer mag bedragen dan een derde van de
inkomsten van de schuldenaar, en de schuldenaar van een uitkering tot levensonderhoud
verleend op grond van art. 301 B.W., die, met toepassing van paragraaf 4 ervan, in geen
geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden
echtgenoot (Art. 307bis Burgerlijk Wetboek.)
12 april 2002
C.2000.0582.F
nr. 223
Echtscheiding – Gevolgen t.a.v. de personen – T.a.v. de echtgenoten – Uitkering –
Toestand uitkeringsplichtige – Ingrijpende wijziging.
Om de ingrijpende wijziging van de toestand van de uitkeringsplichtige te beoordelen
volstaat het niet zijn huidige werkelijke toestand te vergelijken met de toestand die de
rechter bij het toekennen van de uitkering in aanmerking heeft genomen en die op dat
ogenblik niet met zijn werkelijke toestand overeenstemde, wanneer hij aan die rechter de
relevante feitelijke gegevens of bewijsstukken betreffende zijn werkelijke toestand kon
voorleggen, maar nagelaten heeft dit te doen (Art. 301, § 3, derde lid Burgerlijk
Wetboek.)
18 april 2002
C.1999.0484.N
nr. 236
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Kind – Vordering – Vermoedelijke vader – Bewijs – Bloedonderzoek – Geoorloofdheid.
Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet
vaststaat, toelaten een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te
vorderen tegen diegene die gedurende het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling die eenieder het recht geeft
op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling,
staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou
gelasten voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering. (Art. 8.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 336 Burgerlijk Wetboek.)
24 oktober 2002
C.2001.0502.N
nr. 565

LIJFRENTE
Verkoop tegen lijfrente – Kans op winst of verlies – Vereiste.
Een overeenkomst die zich aandient als een kanscontract, zoals een verkoop tegen
lijfrente, kan slechts als een kanscontract aangezien worden wanneer de kans op winst of
verlies die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is.
(Artikelen 1104 en 1964 Burgerlijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2000.0087.N
nr. 419

LOON
ALGEMEEN
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Sommen betaald door werkgever aan derden.
Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van het
loon in de zin van de Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit
die betaald worden als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op de betaling ervan en hij
zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst (Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers.)
4 februari 2002
S.2001.0103.N
nr. 83
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Sommen betaald door werkgever aan derden.
Geldsommen die aan derden worden uitbetaald door de werkgever, maken deel uit van het
loon in de zin van de Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit
die betaald worden als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst
verrichte arbeid, wanneer de werknemer aanspraak kan maken op de betaling ervan en hij
zijn recht stoelt op de arbeidsovereenkomst (Art. 2, eerste lid Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
4 februari 2002
C.2001.0271.N
nr. 78
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Bijdragen of premies betaald door werkgever voor
een groepsverzekering – Aanvullende pensioenuitkering.
De bijdragen of premies die de werkgever, in uitvoering van een reglement dat deel
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om
een pensioenfonds te spijzen, maken deel uit van het loon in de zin van de
Loonbeschermingswet en maken in geld waardeerbare voordelen uit die betaald worden
als tegenprestatie voor de in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid;
artikel 2, derde lid, c, van de Loonbeschermingswet doet hieraan niets af, vermits deze
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bepaling betrekking heeft op de langs het pensioensfonds of de pensioenverzekering
uitgekeerde aanvullende pensioenuitkering zelf en niet op de hierboven bedoelde premies
of bijdragen (Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
4 februari 2002
S.2001.0103.N
nr. 83
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Bijdragen of premies betaald door werkgever voor
een groepsverzekering.
De bijdragen of premies die de werkgever, in uitvoering van een reglement dat deel
uitmaakt van de arbeidsovereenkomst, betaalde voor een groepsverzekering, bestemd om
een pensioenfonds te spijzen, maken deel uit van het loon in de zin van de
Loonbeschermingswet. (Art. 2, eerste lid Wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers.)
4 februari 2002
C.2001.0271.N
nr. 78
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Bijdragen of premies betaald door werkgever voor
een groepsverzekering – Aanvullende pensioenuitkering – Vergoeding betaald als
aanvulling van sociale zekerheidsvoordelen.
De uitkeringen van het aanvullend pensioen kunnen worden beschouwd als vergoedingen
die door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks worden betaald als een aanvulling
van de voordelen die voor de verschillende takken van de sociale zekerheid worden
verleend, maar niet de door de werkgever in uitvoering van de arbeidsovereenkomst
betaalde premies voor de groepsverzekering die het pensioenfonds spijzen. (Art. 2, eerste
lid en derde lid, c Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
4 februari 2002
C.2001.0271.N
nr. 78
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Voordeel.
Een aan de werknemers toegekend voordeel maakt deel uit van het loon wanneer de
individuele werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken
ten laste van zijn werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op
de dienstbetrekking. (Art. 2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Loonbegrip – Loonbeschermingswet – Betaling van loon – Betaling door werkgever –
Continuïteitsbijdrage – Individualiseerbaar voordeel.
Het arrest dat te kennen geeft dat het gedeelte van de door de werkgever betaalde
continuïteitsbijdrage waarop sociale zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende
geïndividualiseerd of individualiseerbaar was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage,
kan wettig beslissen dat met de betaling van de continuïteitsbijdrage door de werkgever
aan de personeelscoöperatie, het voordeel werd betaald dat als loon moet worden
beschouwd voor de heffing van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 2 Wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 14
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112

RECHT OP LOON
Handelsvertegenwoordiger

–

Overeengekomen

commissieloon

–

Berekening

–
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Franchisebeding – Geldigheid.
De vaststelling van het verschuldigd commissieloon of de wijze van berekening ervan
wordt door de arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Partijen kunnen bedingen dat een
vaste wedde wordt toegekend met daarbovenop commissieloon waarvan het bedrag in
verhouding staat tot een omzet die een vooraf overeengekomen omvang overstijgt;
hierdoor wordt geen overeengekomen commissieloon op een aanvaard order uitgesloten
(Artikelen 6, 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2001.0116.N
nr. 647
Handelsvertegenwoordiger – Recht op commissieloon.
De regel dat het commissieloon verschuldigd is voor ieder order die door de werkgever
wordt aanvaard, zelfs indien op die order geen uitvoering volgt, behalve in geval van niet
uitvoering door de schuld van de handelsvertegenwoordiger, heeft enkel betrekking op het
in de overeenkomst overeengekomen commissieloon en houdt in dat het commissieloon,
van zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is overeengekomen, niet mag worden
beperkt (Artikelen 89 en 90, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
2 december 2002
S.2001.0116.N
nr. 647

BESCHERMING
Niet–betaling – Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Vordering in rechte –
Onderwerp.
De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van
toepassing op de vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering
van uit de overeenkomst ontstane verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is
op de door de werkgever begane overtreding van de strafwet (Art. 15, eerste lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
9 september 2002
S.2000.0090.F
nr. 425
Begrip – Vakantiegeld.
Voor de toepassing van de Wet Bescherming Loon wordt elk door de werkgever als
vakantiegeld betaald bedrag zonder enige beperking uit het loonbegrip gesloten; niet
alleen het vakantiegeld verschuldigd op grond van een specifieke wettelijke
vakantieregeling maar elk als vakantiegeld berekend bedrag derhalve ook elke aanvulling
van vakantiegeld (Art. 2, derde lid, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers.)
2 december 2002
S.2002.0043.N
nr. 648

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen –
Regularisatie – Niet–verwijdering.
De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in artikel 57,
§ 2, eerste lid, O.C.M.W.– wet geldt niet voor de vreemdeling die niet materieel van het
grondgebied kan worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 december
1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Art. 23 Grondwet 1994;
Artikelen 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn; Art. 14 Wet 22 dec. 1999.)
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17 juni 2002

S.2001.0148.F

nr. 365

Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen –
Regularisatie – Niet–verwijdering.
De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in artikel 57,
§ 1, eerste lid, O.C.M.W.–wet geldt niet voor een vreemdeling tegen wie er niet feitelijk
kan worden overgegaan tot verwijdering van het grondgebied krachtens artikel 14 van de
wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Art. 23
Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 14 en 15 Wet 22
dec. 1999.)
7 oktober 2002
S.2000.0165.F
nr. 509
Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn – Vreemdelingen – Bevel om
het grondgebied te verlaten – Definitief bevel om het grondgebied te verlaten.
Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 9 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, schendt
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien het in die bepaling vervatte begrip
"definitief bevel om het grondgebied te verlaten", aldus wordt uitgelegd dat het bevel pas
definitief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van State zijn ingesteld
tegen de beslissing die door de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen is genomen, of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen (Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.)
23 december 2002
S.1997.0056.F
nr. 688

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Koning – Verordenende bevoegdheid – Tuchtzaken – Eerherstel – Regels – Niet–
uitoefening.
De omstandigheid dat de Koning verplicht is een verordenende bevoegdheid uit te
oefenen door de regels vast te stellen volgens welke eerherstel wordt verleend maar deze
bevoegdheid niet uitoefent, heeft niet noodzakelijk tot gevolg dat de tuchtoverheid zelf
bevoegd wordt eerherstel te verlenen (Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390
Koning – Wet – Tuchtstraffen – Eerherstel – Procedure.
De wet die voorschrijft dat de Koning de wijze bepaalt waarop de tuchtstraffen kunnen
worden uitgesproken en de regels vaststelt volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt
verleend houdt een verplichting in voor de Koning. (Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390
Intrekking – Onwettige bestuurshandeling.
De overheid die ambtshalve een handeling intrekt die aangetast is door een
klaarblijkelijke onwettigheid zoals een kennelijke tegenstrijdigheid tussen de redenen en
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het dictum van de beslissing, handelt niet in strijd met haar grondwettelijke en wettelijke
opdracht, ook al zou die handeling ertoe kunnen strekken bepaalde rechten te verlenen.
2 december 2002
C.1998.0460.N
nr. 646

RECHTERLIJKE MACHT
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Beoordeling door de rechter.
De rechterlijke macht is bevoegd om de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van
het college van burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de rechtstreekse
herstelmaatregelen, bedoeld in art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., te horen bevelen, op haar
interne en externe wettigheid te toetsen en na te gaan of zij in overeenstemming is met de
wet en of zij niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het staat niet
aan de rechter om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen (Art.
155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Stedenbouw – Herstel van de plaats in de vorige staat of betaling van een meerwaarde –
Vordering tot herstel – Beoordeling door de rechter.
De rechterlijke macht kan de bij art. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., bedoelde
herstelvordering op haar interne en externe wettigheid toetsen, en kan tevens nagaan of zij
in overeenstemming is met de wet en niet op machtsoverschrijding of machtsafwending
berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van een dergelijke vordering na
te gaan (Artikelen 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Patrimonium.)
16 januari 2002
P.2001.1163.F
nr. 31
Grondwet – Artikel 151 – Rechter – Onafhankelijkheid.
Het middel dat de schending aanvoert van art. 151 Gw. kan niet worden aangenomen,
wanneer uit de stukken waarop het Hof van Cassatie vermag acht te slaan, niet blijkt dat
de rechter zijn rechtsprekende bevoegdheid niet onafhankelijk heeft uitgeoefend. (Art.
151 Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Grondwet 1994 (Artikel 100 tot einde) – Artikel 159 – Wettigheid – Toetsing – Orgaan
met eigenlijke rechtspraak belast – Verplichting – Accountant – Beroepsinstituut van
boekhouders en fiscalisten – Kamer van beroep – Verzoek tot eerherstel – Hoedanigheid.
Wanneer een kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten
kennis neemt van een verzoek tot eerherstel treedt zij op al een met eigenlijke rechtspraak
belast orgaan en past ze de besluiten en de verordeningen alleen toe in zoverre zij met de
wetten overeenstemmen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390
Reglementaire besluiten – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Dringende
noodzakelijkheid – Toetsing van de wettigheid.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die
hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire
besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft
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overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip dringende
noodzakelijkheid te miskennen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426
Wet – Grondwettigheid – Toetsing – Bevoegdheid.
De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen
(Art. 159 Grondwet 1994.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661

MAKELAAR
Vastgoedmakelaar – Vastgoedbemiddeling – Vaste beroepsgebruiken – Inschrijving –
Vereiste.
Vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet, ongeacht de controle die
hierop wordt uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, kunnen niet tot gevolg
hebben dat een persoon van de voor een vastgoedmakelaar vereiste inschrijving wordt
vrijgesteld voor de uitoefening van activiteiten van vastgoedbemiddeling (Art. 4, aanhef
en 1° K.B. 6 sept. 1993.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Vastgoedmakelaar – Lijst – Aanvraag om inschrijving – Diploma's – Hogescholen die
ingericht of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap – Vrije leerling.
De aanvraag om inschrijving op de lijst van de stagiaires vastgoedmakelaars moet
vergezeld zijn van een dossier waaruit met name blijkt dat de voorwaarden bepaald in
artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 zijn vervuld, aan de
hand van een eensluidend verklaard afschrift van het diploma van de kandidaat of van een
evenwaardig attest dat is afgeleverd door de examenjury van de hogescholen die ingericht
of gesubsidieerd zijn door de Franse Gemeenschap aan de studenten die er regelmatig zijn
ingeschreven; een vrije leerling is geen regelmatig ingeschreven leerling. (Art. 5, § 1, 1°
K.B. 6 sept. 1993; Artikelen 15, 22 tot 25, 44 en 45 Decr.Fr.Gem. 5 aug. 1995; Art. 5, § 1
Decr.Fr.Gem. 9 sept. 1996.)
21 juni 2002
C.2001.0294.F
nr. 377

MATEN EN GEWICHTEN
Wegverkeer – Vaststelling met bemande automatisch werkende toestellen – Niet geijkte
toestellen.
Bevoegde ambtenaren, die vaststellingen van verkeersovertredingen verrichten met
bemande automatisch werkende toestellen die nog niet geijkt zijn, plegen geen inbreuk op
de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de
meetwerktuigen. (Artikelen 62 en 70 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Artikelen 12, § 4, en 26 Wet van
16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.)
12 maart 2002
P.2000.1500.N
nr. 175

MEINEED
Valse eed bij boedelbeschrijving – Burgerlijke partij – Ontvankelijkheid – Persoonlijke
schade.
Nu de rechter in strafzaken, op de vordering van de burgerlijke partij, onaantastbaar in
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feite oordeelt zowel over de mogelijkheid van het bestaan van schade die volgt uit het
misdrijf, als over de aard en de omvang ervan, vermag de rechter die oordeelt dat de
burgerlijke partij aannemelijk maakt dat het beweerde misdrijf van valse eed bij
boedelbeschrijving voor haar reële, persoonlijke schade heeft veroorzaakt en dat die
schade ook moreel kan zijn, wettig te beslissen dat de stelling als burgerlijke partij
ontvankelijk is en dat de strafvordering op rechtsgeldige wijze op gang werd gebracht
(Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 63 Wetboek van
Strafvordering; Art. 226 Strafwetboek.)
7 mei 2002
P.2002.0262.N
nr. 277

MERKEN
BENELUX–OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET
Depot – Teken – Benelux–merkenbureau – Weigering – Rechterlijke toetsing – Bevel tot
gedeeltelijke inschrijving – Geoorloofdheid – Vraag om uitlegging – Prejudicieel geschil
– Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de
inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en inzonderheid of de
bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het
Benelux–Merkenbureau, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving
niet heeft overwogen en het Benelux–Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder
enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, moet het Hof in de regel
die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis en
6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Depot – Teken – Rechterlijke toetsing – Bevoegdheid – Ambtshalve reden – Nationale
procesregels – Toepasselijkheid – Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie –
Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale
procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een verzoek van een partij
op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te bieden
hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de
bevoegdheid van de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof
in de regel die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart
1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis
en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Depot – Inschrijving – Benelux–merkenbureau – Weigering – Verhaal bij het bevoegde
hof – Procedures – Aard.
Bij de voor de weigering van inschrijving van een depot door het Benelux–Merkenbureau
en het verhaal bij het bevoegde Hof daartegen voorziene procedures gaat het om een
inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken aan de in Benelux–Merkenwet
vermelde criteria. (Artikelen 6bis, inz. eerste lid en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de
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merken.)
27 juni 2002

C.2000.0472.N

nr. 391

MILIEURECHT
Leefmilieu – Bevel tot staking – Omvang – Ruimtelijke ordening – Bouwvergunning –
Afwezigheid.
De bepaling dat de rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering
reeds is begonnen of maatregelen kan opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of
ter voorkoming van schade aan het leefmilieu verhindert niet dat hij zou bevelen dat de
uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt, als dergelijk bevel nodig is om verdere
schade aan het leefmilieu te voorkomen (Art. 1, tweede lid Wet 12 jan. 1993 betreffende
een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
14 februari 2002
C.1999.0459.N
nr. 106
Gemeente – Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat
kunnen ze ook ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben (Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
14 februari 2002
C.1999.0032.N
nr. 104
Milieuvergunningsdecreet – Misdrijven – Schuldvorm – Onachtzaamheid.
Het stilzwijgen van art. 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet met betrekking tot de
schuldvorm van strafbaar gestelde overtredingen van de bepalingen van het decreet en
zijn uitvoeringsbesluiten, brengt niet mee dat geen schuldvorm zou zijn vereist; de schuld
aan dit misdrijf kan onder meer bestaan in onachtzaamheid
26 februari 2002
P.2000.1033.N
nr. 128
Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 – Strafbaarstelling en straffen – Bijzondere Wet
Hervorming Instellingen, artikel 11 – Strafwetboek, artikel 100 – Boek I –
Toepasselijkheid.
Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, en van artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en dus artikel 66
Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen
in het Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (Artikelen 66, 85 en
100 Strafwetboek; Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug.
1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
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Milieuvergunningsdecreet, artikel 40 – Misdrijf – Burgerrechtelijk aansprakelijke partij –
Gehoudenheid tot betaling van de geldboete en de gerechtskosten – Aard.
De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de
geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van
Boek I van het Strafwetboek niet (Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

MINDERJARIGHEID
Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt –
Termijn van vierentwintig uur.
Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer
mag duren dan vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een
op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte
en is dus van toepassing op de minderjarige (Art. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 1,
1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296

MINDERVALIDEN
Sociale integratie – Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een
Handicap – Bijstand – Subsidiair karakter.
Wanneer de persoon met een handicap zowel krachtens het decreet als krachtens een
andere regelgeving aanspraak maakt op bijstand tot sociale integratie voor dezelfde
behoefte, heeft de tussenkomst van het Fonds een subsidiair karakter, in die zin dat het
Fonds zijn tegemoetkoming kan weigeren of verminderen; hieruit mag niet afgeleid
worden dat het Fonds de kosten van de bijstand tot sociale integratie verleend aan een
persoon met een handicap ten laste zou mogen nemen, telkens voor deze kosten geen
bijstand wordt verleend op grond van een andere regelgeving. (Art. 6 Decr. van de
Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds
voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.)
4 februari 2002
S.2001.0081.N
nr. 82
Sociale integratie – Bijstand – Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen
met een Handicap – Recht op tussenkomst.
Personen met een handicap hebben slechts recht op een tussenkomst van het Vlaams
Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap in de gevallen en
volgens de voorwaarden bepaald door de Vlaamse Regering; het decreet van 27 juni 1990
verleent derhalve geen algemeen recht op bijstand tot sociale integratie. (Artikelen 3, 4,
52 en 53 Decr. van de Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1990 houdende oprichting van
een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap.)
4 februari 2002
S.2001.0081.N
nr. 82
Tegemoetkomingen aan gehandicapten – Bedrag – Gerechtigde met personen ten laste –
Samenwonen – Duurzaamheid – Vermoeden – Inschrijving op zelfde hoofdverblijfplaats.
De voor het samenwonen vereiste duurzaamheid moet alleszins vermoed worden te
bestaan zodra de samenwonenden zich op dezelfde hoofdverblijfplaats hebben
ingeschreven. (Art. 7 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten; Art. 4 K.B. 6 juli 1987.)
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18 maart 2002

S.2001.0136.N

nr. 186

Tegemoetkomingen aan gehandicapten – Bedrag – Gerechtigde met personen ten laste –
Huishouden – Samenwonen.
Het begrip "samenwonen" en ook het begrip "een huishouden vormen" houden in se een
zekere duurzaamheid in. (Art. 7 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan gehandicapten; Art. 4 K.B. 6 juli 1987.)
18 maart 2002
S.2001.0136.N
nr. 186
Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde – Minister – Afstand – Gevolg – Tegemoetkomingen – Nog niet
gestorte bedragen – Schuldvergelijking.
De terugvordering van de ten onrechte aan de mindervaliden uitbetaalde
tegemoetkomingen mag niet geschieden op de vervallen maar nog niet gestorte bedragen
wanneer de minister die de sociale zekerheid onder zijn bevoegdheden heeft, beslist heeft
af te zien van de terugvordering van die ten onrechte uitbetaalde uitkeringen (Art. 16, §§
3, 4 en 5 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
25 maart 2002
S.2001.0106.F
nr. 200
Tegemoetkomingen – Ambtshalve herziening – Vijfjarige herziening – Verordenende
bepaling – Werking in de tijd.
De regel volgens welke het recht van de gehandicapte op tegemoetkoming ambtshalve
wordt herzien vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een
tegemoetkoming werd toegekend, is opgeheven tussen 1 januari 1997 en 31 januari 1999
(Art. 21, eerste lid, 6° K.B. 6 juli 1987; Art. 1 K.B. van 26 sept. 1995; Artikelen 9 en 10
K.B. van 5 juli 1998; Artikelen 9 en 21 K.B. van 15 jan. 1999.)
4 november 2002
S.2001.0098.F
nr. 580

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Moreel bestanddeel – Toediening van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen of de
gezondheid zwaar kunnen schaden – Opzet – Beweegreden.
Het bij art. 402 Sw. bestrafte misdrijf veronderstelt m.n. dat de dader het slachtoffer heeft
willen schade toebrengen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een welbepaald kwaad heeft
willen veroorzaken; de beweegreden van de dader doet niet ter zake (Art. 402
Strafwetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1325.F
nr. 33
Materieel bestanddeel – Bedrieglijk onvermogen – Niet voldoen aan zijn verplichtingen –
Schuld.
Het misdrijf van het bedrieglijk bewerken van zijn onvermogen en het niet voldaan
hebben aan de op hem rustende verplichtingen vereist niet dat op het ogenblik waarop de
schuldenaar zich onvermogend heeft gemaakt de schuld bewezen is en niet het voorwerp
van enige betwisting is (Art. 490bis Strafwetboek.)
12 februari 2002
P.2000.0991.N
nr. 97
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Eenheid van opzet – Staat van dronkenschap – Andere misdrijven – Verenigbaarheid.
Staat van dronkenschap levert niet noodzakelijkerwijs eenheid van opzet op ten aanzien
van degene die, in die toestand, meerdere misdrijven pleegt. (Art. 65, eerste lid
Strafwetboek.)
13 februari 2002
P.2001.1523.F
nr. 101
Materieel en moreel bestanddeel – Moreel bestanddeel –
Milieuvergunningsdecreet – Stilwijzen van de wet – Onachtzaamheid.

Milieurecht

–

Het stilzwijgen van art. 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet met betrekking tot de
schuldvorm van strafbaar gestelde overtredingen van de bepalingen van het decreet en
zijn uitvoeringsbesluiten, brengt niet mee dat geen schuldvorm zou zijn vereist; de schuld
aan dit misdrijf kan onder meer bestaan in onachtzaamheid
26 februari 2002
P.2000.1033.N
nr. 128
Moreel bestanddeel.
Voor het bestaan van het misdrijf, door de artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 van
de Drugwet strafbaar gesteld, is geen bijzonder opzet vereist, het volstaat dat de dader op
eender welke wijze het gebruik van de bedoelde stoffen met kennis van zaken
vergemakkelijkt; dit is het geval wanneer de dader toegang tot een lokaal verschaft of
toelaat, wetende dat verdovende middelen er worden gebruikt en dit gebruik toestaat of
zich niet ernstig ertegen verzet. (Artikelen 1, 2bis, § 1, 3, tweede lid, 4 en 6 Wet 24 feb.
1921.)
21 mei 2002
P.2001.0332.N
nr. 308
Eenheid van opzet – Samenloop – Gescheiden berechting – Vervolging in België – Feiten
waarvoor de beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld – Toepassing.
Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, kan enkel een beslissing van
een Belgische strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of er eenheid
van opzet bestaat tussen de feiten waarvoor een beklaagde wordt vervolgd en misdrijven
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en deze
voorafgaan; dergelijke eenheid van opzet kan niet bestaan met feiten waarvoor die
beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.)
17 september 2002
P.2002.0469.N
nr. 455
Moreel bestanddeel – Verkeersovertreding – Schuldvorm – Modaliteiten.
Wanneer de wet van de delictomschrijving geen schuldvorm vermeldt, zoals bij
verkeersovertredingen, bestaat de schuld uit het feit dat de dader de inbreuk wetens en
willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam handelde, tenzij de wetgever deze laatste
schuldvorm uitgesloten heeft, wat hij niet deed bij verkeersovertredingen; in dit geval kan
de rechter de schuld afleiden uit het materiële feit van de overtreding, voor zover de
overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond
aannemelijk maakt
8 oktober 2002
P.2001.1149.N
nr. 515
Ontvoering van een kind – Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Moreel
bestanddeel.
Het misdrijf niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder aan degenen die het
recht hebben het op te eisen, vereist, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen dat de
pleger van het materiële feit weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid
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of van een minnelijke regeling belemmert (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw
Strafwetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.0510.F
nr. 518
Moreel bestanddeel – Wetgeving inzake slijterijen van gegiste dranken – Materiële
overtreding van een wetsvoorschrift.
Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen
opzet bewezen worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het
wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld
heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (Art. 35 K.B. van 3 april 1953
gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
19 november 2002
P.2001.1502.N
nr. 615

SOORTEN
Voortgezet misdrijf – Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit of tussenkomst van de
dader van de valsheid, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem
verweten handeling, in zijn voordeel en zonder dat hij zich ertegen verzet, het beoogde
nut oplevert (Artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98

TOEREKENBAARHEID
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Misdrijf uit onachtzaamheid –
Minst zware fout – Strafuitsluitingsgrond – Toepassing verbonden aan strafbaarheid van
rechtspersoon – Gevolg – Artikel 5, eerste en tweede lid, Sw..
Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft
begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid is
gepleegd, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond verbindt aan de
strafbaarheid van de rechtspersoon dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het
oogmerk had dat deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk zou zijn op de onder de oude wet
gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zouden worden gepleegd (Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
26 februari 2002
P.2000.1034.N
nr. 129
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Misdrijf uit onachtzaamheid –
Minst zware fout – Strafuitsluitingsgrond – Toepassing verbonden aan strafbaarheid van
rechtspersoon.
Nu de wet een strafuitsluitingsgrond invoert voor een door zowel een natuurlijke als een
rechtspersoon gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft
begaan voor zover het misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid gepleegd
is, blijkt uit de omstandigheid dat de wet de strafuitsluitingsgrond verbindt aan de
strafbaarheid van de rechtspersoon, dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het
oogmerk had deze strafuitsluitingsgrond toepasselijk te maken op de onder de oude wet
gepleegde misdrijven, maar enkel op deze die na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
zouden worden gepleegd (Art. 5, eerste en tweede lid Strafwetboek.)
30 april 2002
P.2000.1767.N
nr. 263
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Tussenkomst van een
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geïdentificeerd natuurlijk persoon – Zwaarste fout – Strafuitsluitingsgrond.
De strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij art. 5, tweede lid, Wetboek van Strafvordering., is
alleen van toepassing in geval van samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van een rechtspersoon en die van een geïdentificeerde natuurlijke persoon; die grond kan
degene die een misdrijf heeft gepleegd voordat de wetgever een dergelijke samenloop had
ingericht en geregeld, bijgevolg niet vrijspreken. (Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
11 december 2002
P.2002.1156.F
nr. 666

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing op misdrijven onder oude
wet gepleegd – Artikel 2, tweede lid Sw..
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten
tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te
zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder meer
uit het stelsel van de wet (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
26 februari 2002
P.2000.1034.N
nr. 129
Strafwaardigheid van het misdrijf – Fiscale heffing op het voorwerp van het misdrijf.
De omstandigheid dat het voorwerp van een misdrijf aanleiding geeft tot een fiscale
heffing, heeft niet tot gevolg dat het misdrijf niet meer strafwaardig is.
5 maart 2002
P.2000.1204.N
nr. 156
Overmacht.
Overmacht kan alleen voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de wil van de mens die hij
niet kon voorzien of vermijden (Art. 71 Strafwetboek.)
22 maart 2002
C.2000.0401.F
nr. 193
Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing op misdrijven onder oude
wet gepleegd.
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten
tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te
zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder meer
uit het stelsel van de wet (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
30 april 2002
P.2000.1767.N
nr. 263
Onoverkomelijke dwaling – Rechtsdwaling.
Rechtsdwaling kan wegens bepaalde omstandigheden door de rechter slechts als
onoverkomelijk worden beschouwd, wanneer uit die omstandigheden kan worden afgeleid
dat de beklaagde heeft gehandeld zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon zou hebben
gedaan; wat dat betreft kan de eenvoudige vaststelling dat de beklaagde slecht werd
geadviseerd, zelfs door een bevoegd persoon, niet volstaan (Art. 71 Strafwetboek.)
29 mei 2002
P.2001.1202.F
nr. 324
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Onoverkomelijke dwaling – Beoordeling door de bodemrechter – Toezicht door het Hof.
Hoewel de rechter op onaantastbare wijze de omstandigheden vaststelt op grond waarvan
hij beslist dat de beklaagde gehandeld heeft t.g.v. onoverkomelijke dwaling, gaat het Hof
van Cassatie na of hij uit de omstandigheden het bestaan van die rechtvaardigingsgrond
wettig heeft kunnen afleiden (Art. 71 Strafwetboek.)
29 mei 2002
P.2001.1202.F
nr. 324
Wettige verdediging – Begrip – Beoordeling door de rechter.
Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de
bodemrechter op onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige
aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op grond van
de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aangerande
persoon redelijk kon of moest hebben (Art. 416 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Wettige verdediging – Begrip – Verhouding tussen verdediging en aanranding.
De verdediging die de grenzen van de redelijke noodzaak te boven gaat, kan niet worden
beschouwd als een noodzakelijke verdediging; de verdediging en de aanranding moeten in
verhouding tot elkaar staan (Art. 416 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Wettige verdediging – Beklimming of braak – Beoordeling door de rechter.
De bodemrechter oordeelt in feite of de doodslag is gepleegd bij het afweren van de
beklimming of de braak van een huis (Art. 417 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Onoverkomelijke rechtsdwaling – Beoordeling door de rechter – Controle door het Hof.
De loutere vaststelling dat een beklaagde slecht werd geadviseerd, zelfs door een geschikt
persoon, volstaat op zichzelf niet voor het bestaan van een onoverkomelijke
rechtsdwaling, maar de strafrechter oordeelt in feite, op grond van de gegevens van de
zaak, of dat advies de beklaagde in een toestand van onoverkomelijke dwaling heeft
gebracht onder voorbehoud van de controle die het Hof uitoefent op het begrip
onoverkomelijke dwaling
1 oktober 2002
P.2001.1006.N
nr. 492
Rechtsdwaling – Onoverkomelijke dwaling.
Een rechtsdwaling wegens bepaalde omstandigheden kan door de strafrechter slechts als
onoverkomelijk worden beschouwd als uit die omstandigheden kan worden afgeleid dat
de beklaagde heeft gehandeld zoals elk redelijk en voorzichtig persoon zou hebben
gehandeld
1 oktober 2002
P.2001.1006.N
nr. 492
Overmacht of onoverkomelijke dwaling – Wetgeving inzake slijterijen van gegiste
dranken.
Bij de overtreding van de wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken moet geen
opzet bewezen worden; het feit zelf van de overtreding impliceert dat de dader het
wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden, tenzij hij aantoont dat hij gehandeld
heeft ingevolge overmacht of onoverkomelijke dwaling (Art. 35 K.B. van 3 april 1953
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gecoördineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.)
19 november 2002
P.2001.1502.N

nr. 615

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Slagen en verwondingen – Doden – Opzettelijk doden – Minderjarige – Nieuwe wet –
Werking in de tijd.
De verzwarende omstandigheid, bepaald in art. 405ter, dat in het Strafwetboek is
ingevoegd door de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten die vóór de inwerkingtreding van die
wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een misdaad of
wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude art. 410, tweede lid, van
dat wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar
(Artikelen 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

DEELNEMING
Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 – Strafbaarstelling en straffen – Bijzondere Wet
Hervorming Instellingen, artikel 11 – Strafwetboek, artikel 100 – Boek I – Hoofdstuk VII
– Artikel 66, Sw. – Toepasselijkheid.
Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, en van artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en dus artikel 66
Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen
in het Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (Artikelen 66, 85 en
100 Strafwetboek; Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug.
1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

ALLERLEI
Politionele uitlokking.
De politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf bestaat erin bij degene die een
misdrijf zal plegen, de criminele wil te doen ontstaan of deze te versterken; er is geen
politionele uitlokking wanneer het opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig
optreden van de overheidsagent en dat deze zich dan heeft beperkt tot het scheppen van de
gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden dat hij de
uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn
misdadig voornemen te breken
17 december 2002
P.2002.0027.N
nr. 675

NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER
Overtreding van de vastgestelde geluidsnormen – Onderscheid.
De correctionele straffen van artikel 11 van de Wet van 18 juli 1973 tot bestrijding van de
geluidshinder en van artikel 39 Milieuvergunningsdecreet zijn gesteld op de daarin
bepaalde misdrijven van overtreding van de vastgestelde geluidsnormen en doen geen
afbreuk aan de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen zoals het artikel
561, 1°, Strafwetboek, dat het zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer,
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waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, strafbaar stelt (Art. 561, 1°
Strafwetboek; Art. 11 Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de
geluidshinder; Art. 39 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
22 januari 2002
P.2000.0920.N
nr. 46
Misdrijf – Bestanddelen.
De correctionele straffen van artikel 11 van de Wet van 18 juli 1973 tot bestrijding van de
geluidshinder en van artikel 39 Milieuvergunningsdecreet zijn gesteld op de daarin
bepaalde misdrijven van overtreding van de vastgestelde geluidsnormen en doen geen
afbreuk aan de toepassing van de in het Strafwetboek gestelde straffen zoals het artikel
561, 1°, Strafwetboek, dat het zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer,
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, strafbaar stelt (Art. 561, 1°
Strafwetboek; Art. 11 Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de
geluidshinder; Art. 39 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
22 januari 2002
P.2000.0920.N
nr. 46
Redenen van de vonnissen en arresten – Geen conclusie – Strafvordering – Veroordeling
– Straf – Bijzondere herhaling – Aanwijzing van de wettelijke bepaling.
Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin het
artikel 562, tweede lid, Strafwetboek dat de straf bepaalt in geval van bijzondere
herhaling, niet wordt vermeld (Art. 149 Grondwet 1994.)
17 december 2002
P.2002.0180.N
nr. 678

NATUURRAMP
Rechtstreekse schade.
Het begrip rechtstreekse schade, bedoeld in art. 1, § 1, W. 12 juli 1976 betreffende het
herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, impliceert
het bestaan van een oorzakelijk verband zonder verdere tussenschakel tussen het
schadeveroorzakend feit en de schade zelf (Art. 1, § 1 Wet 1 juli 1976.)
7 juni 2002
C.2000.0630.F
nr. 346

NIEUWE VORDERING
Onteigening ten algemenen nutte – Vordering tot herziening van de voorlopige
vergoeding – Nieuwe vordering tot betaling van de bodemsaneringskosten –
Ontvankelijkheid.
Het arrest dat oordeelt dat de nieuwe vordering tot betaling van de bodemsaneringskosten
ontvankelijk is, op grond dat zij berust op het feit van de onteigening waarmee zij nauw
verbonden is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer een vordering tot
herziening van de toegekende voorlopige vergoeding in de dagvaarding op de betwisting
van de schatting van het onteigende goed berustte (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk
Wetboek.)
19 april 2002
C.2001.0097.F
nr. 240
Vordering – Uitbreiding – Wijziging – Bepaling – Aard.
Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering is niet van
openbare orde of van dwingend recht (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2002
S.1999.0144.F
nr. 363
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Burgerlijke zaken – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Artikel 807, Ger.W. –
Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereiste.
De toepassing van artikel 807 Ger.W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de
uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd; niet vereist is dat de uitbreiding of wijziging van de vordering tegen dezelfde
partij waartegen de vordering was gesteld reeds bij de eerste rechter aanhangig was, noch
dat zij reeds impliciet in het voorwerp van de oorspronkelijke vordering begrepen was
(Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0156.N
nr. 643
Burgerlijke zaken – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Artikel 807, Ger.W. –
Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereisten.
De toepassing van artikel 807 van het Ger. W. vereist, ook in hoger beroep, enkel dat de
uitbreiding of wijziging van de vordering berust op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd. Het is ter zake niet vereist dat de uitbreiding of wijziging van de vordering
tegen dezelfde partij waartegen de vordering was gesteld, reeds bij de eerste rechter
aanhangig was, noch reeds impliciet in het voorwerp van oorspronkelijke vordering
begrepen was (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2002
C.2000.0729.N
nr. 645

NOTARIS
Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid.
Een activiteit van vastgoedbemiddeling wordt, ondanks haar commerciële aard, niet onder
alle omstandigheden aan de notaris verboden; als ze een accessorium vormt van de
hoofdopdracht van de notaris, akten te verlijden, is ze niet in strijd met de wet (Art. 6, sub
3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Vennoten – Aparte rechtspersoon – Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid –
Deontologie – Eerlijke handelsgebruiken.
Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door
een aparte rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen–vennoten wijzigt de
aard van die activiteit niet en verschilt in wezen niet van die welke een notaris
deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus niet bij tot een miskenning van
een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met de eerlijke
gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (Art. 4,
aanhef en 1° K.B. 6 sept. 1993; Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt; Art. 93 Wet 14 juli 1991.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Ontzegeling – Boedelbeschrijving – Notarishonorarium – Schuldenaar.
De curator van een faillissement die de ontzegeling heeft gevorderd en aanwezig is bij de
boedelbeschrijving die wegens het ontbreken van vrijstelling van de voogd van een
minderjarig kind en in diens belang is opgemaakt, moet het honorarium van de notaris die
de boedelbeschrijving heeft opgemaakt, niet betalen. (Art. 1172 Gerechtelijk Wetboek.)
22 februari 2002
C.2000.0649.F
nr. 126
Uitvoerend beslag op onroerend goed – Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie
gevraagd aan de vervolgende schuldeiser – Geen betaling – Weigering zijn dienst te
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verlenen – Wettigheid.
De notaris is een openbare ambtenaar die verplicht is zijn dienst te verlenen wanneer hij
daartoe wordt verzocht; noch artikel 11, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16
december 1950 houdende het tarief van de honoraria der notarissen noch enige andere
bepaling machtigt hem om zijn medewerking te weigeren als hem geen provisie wordt
betaald (Art. 1, eerste en derde lid Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
24 oktober 2002
C.2000.0724.F
nr. 566

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Strafzaken – Heropening van het debat.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de
door een partij gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond
bestaat tot heropening van het debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden
(Artikelen 190 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Strafzaken – Voorlopige hechtenis – Aanhouding – Vrijheid van komen en gaan –
Verdachte – Inhouden van originele identiteitsdocumenten – Beoordeling door het
onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar op grond van de feitelijke gegevens die het
vaststelt of een verdachte vanaf een bepaald ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, meer
bepaald of hij ondanks het feit dat zijn originele identiteitsdocumenten door de politie
werden ingehouden, nog de vrijheid had om te komen en te gaan (Art. 2, 5° Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 februari 2002
P.2002.0240.N
nr. 135
Strafzaken – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Schade – Omvang – Voorschot –
Herwaardering – Toepassing.
De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar de omvang van de schade en dus ook hoe groot
de schade of de baten zijn die het gevolg zijn van de herwaardering van de betaalde
voorschotten; niets belet de rechter die herwaardering uitsluitend op basis van een rente te
berekenen
26 maart 2002
P.2000.1552.N
nr. 203
Strafzaken – Opsporingsonderzoek – Nog te plegen misdrijf – Proactieve recherche –
Beoordeling.
Het staat aan de rechter om op grond van de hem overgelegde gegevens in feite te
beoordelen of de opsporingen omtrent nog te plegen feiten al dan niet tot de proactieve
recherche behoren en een voorafgaande toestemming van het openbaar ministerie
behoeven.
4 juni 2002
P.2002.0387.N
nr. 340
Strafzaken – Wegverkeer – Bloedproef – Mogelijke tweede of derde ademanalyse en een
uiteindelijke bloedproef – Verplichte uitleg aan betrokkene – Bewijs dat aan deze
verplichting is voldaan.
De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs dat is
voldaan aan de voorschriften van artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 18
februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie

– 191 –
in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt dat aan de betrokkene moet uitgelegd
worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel verschil tussen
de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde nauwkeurigheidsvoorschriften
een derde ademanalyse wordt uitgevoerd, en dat indien de drie verschillen tussen die drie
resultaten groter zijn dan de voormelde nauwkeurigheidsvoorschriften, een bloedproef
wordt uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem
regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben
kunnen voeren. (Art. 7, vierde lid K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor
de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.)
17 september 2002
P.2001.0818.N
nr. 451
Strafzaken – Strafvordering – Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van
stukken.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475
Strafzaken – Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning.
De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende
onderzoek, tijdens een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht
georganiseerde videoconferentie, in België en zonder bijstand van een advocaat
geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland
wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning
van het recht van verdediging op ; de bodemrechter beoordeelt in feite of die
omstandigheid tot een dergelijke miskenning heeft geleid
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Heropening van het debat – Beoordeling – Neerlegging van stukken na sluiting van het
debat – Gevolgen – Recht van verdediging – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 –
Eerlijk proces – Gelijkheid der wapens.
Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat,
oordeelt de rechter in feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij
beslist zulks niet te moeten doen, rest hem geen andere mogelijkheid dan die stukken uit
de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter aldus beslist heeft op die
stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de
beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 E.V.R.M., en m.n. zijn
recht op de gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
9 oktober 2002
P.2002.1183.F
nr. 522
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Ontvoering van een kind – Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder –
Tekortkoming opvoedingsplicht.
De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij
rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het
kind te overreden zich te schikken naar het bezoekrecht van de andere ouder, kan, in
bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te stellen, het misdrijf niet–
afgifte van een kind vormen (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.0510.F
nr. 518
Strafzaken – Bijkomende onderzoeksopdracht – Vordering – Verwerping.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de noodzaak of opportuniteit van
bijkomende onderzoeksmaatregelen, voor zover hij het recht van verdediging niet miskent
wanneer hij weigert de gevorderde maatregel te bevelen
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Ontslag om economische of technische redenen – Raadpleging van het paritair comité –
Ontslag van alle werknemers ingevolge een rechterlijke beslissing.
De werkgever, de curator van een faillissement en de vereffenaar van een gerechtelijk
akkoord zijn niet gehouden het paritair comité te raadplegen, alvorens een beschermde
werknemer wegens economische of technische redenen te ontslaan, wanneer zij ingevolge
een rechterlijke beslissing verplicht zijn alle werknemers terzelfder tijd of binnen een zeer
korte termijn te ontslaan, zodat discriminatie uitgesloten is (Art. 3, § 1 Wet 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
14 oktober 2002
S.2001.0173.N
nr. 537

ONDERWIJS
Vrij gesubsidieerd onderwijs – Arbeidsovereenkomst – Begrip en bestaansvereisten –
Personeel – Aanwerving – Ontbreken van een geschrift – Gevolg – Vermoeden –
Draagwijdte – Beperkt gevolg – Arbeidsprestatie.
Het gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs van de Franse
Gemeenschap wordt, bij ontstentenis aan een geschrift, vermoed aangeworven te zijn in
het ambt, de opdracht of de betrekking die hij werkelijk bekleedt; dat vermoeden heeft
evenwel niet tot gevolg dat elke arbeidsprestatie die in een inrichting voor vrij
gesubsidieerd onderwijs verricht wordt, in het kader van die aanwerving wordt
uitgevoerd. (Art. 31, derde lid Decr.Fr.Gem. 1 feb. 1993.)
7 oktober 2002
S.2000.0127.F
nr. 508
Vrij gesubsidieerd onderwijs – Arbeidsovereenkomst – Einde – Tijdelijk personeel –
Verstrijken van de termijn – Laatste dag van het schooljaar – Gevolg – Latere
arbeidsprestatie.
De regel volgens welke een tijdelijke aanwerving, in een wervingsambt, van een
gesubsidieerd personeelslid van het vrij gesubsidieerd onderwijs in de Franse
Gemeenschap, van rechtswege eindigt uiterlijk de laatste dag van het schooljaar tijdens
hetwelk de aanstelling gebeurde, impliceert niet dat elke arbeidsprestatie die door het
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betrokken personeelslid na die datum wordt verricht, in het kader van een nieuwe
aanwerving voor het nieuwe schooljaar uitgevoerd wordt. (Art. 32, § 1, 4° Decr.Fr.Gem. 1
feb. 1993.)
7 oktober 2002
S.2000.0127.F
nr. 508

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Onderzoeksrechter – Aanhangigmaking – Afsluiting van het onderzoek.
De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarmee de
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend (Art. 133
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten op verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van
beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd en het Hof van Cassatie de zaak naar
de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting van zijn onderzoek,
kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn
ingekomen ; aldus zijn de artikelen 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof van
Cassatie naar de onderzoeksrechter (Art. 8 Wet 22 maart 1996; Artikelen 246 en 247
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van het openbaar
ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van
de verdachte – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat, op het hoger beroep van het O.M. tegen de
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer, die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre dat arrest uitspraak heeft
gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die verwijzing te verantwoorden;
dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk, in zoverre het het Hof in staat stelt, zelfs
ambtshalve, te onderzoeken of het verwijzingsarrest onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden bevat (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2002
P.2001.1361.F
nr. 47
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de verdachte vóór de eindbeslissing instelt tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling van de
raadkamer wijzigt en die verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst, is niet
ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing dat er voldoende bezwaren
bestaan om die verwijzing te verantwoorden; dat cassatieberoep is evenwel ontvankelijk,
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in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of nietigheidsgronden van het
verwijzingsarrest aan de toetsing van het Hof onderwerpt; dat is het geval voor de toetsing
van de regelmatigheid van de motivering van het verwijzingsarrest (Artikelen 135, 235bis
en 416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Cassatiemiddel – Beschikking van de onderzoeksrechter – Gezag van gewijsde –
Miskenning – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt en die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat het
gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel
heeft, door de kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen
verband houdt met die welke krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van
een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest. (Artikelen 135, 235bis en
416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure
– Voorwerp – Procedure ten gronde ingeleid voor de feitenrechter – Beperking.
De procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht met
toepassing van artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering wordt voorgelegd, is deze
die betrekking heeft op het gerechtelijk onderzoek en de regeling van de rechtspleging,
maar niet deze die ingevolge de verwijzingsbeschikking van de raadkamer,
niettegenstaande het daartegen ingestelde hoger beroep, ten gronde voor de feitenrechter
wordt ingeleid; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft als onderzoeksgerecht geen
rechtsmacht om uitspraak te doen over de regelmatigheid van de procedure ingeleid voor
de feitenrechter. (Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Verdovende middelen – Artikel 7, § 3, wet 24 feb. 1921 – Vaststelling van misdrijven –
Huiszoeking – Lokalen – Privéwoning – Toegang.
De in artikel 7, § 3, van de Wet van 24 februari 1921 genoemde officieren en anderen
mogen ten allen tijde huiszoeking verrichten in lokalen waarvan werkelijke aanwijzingen
bestaan dat ze dienen voor het vervaardigen, bereiden, bewaren of opslaan van de in de
wet genoemde stoffen, zelfs wanneer die lokalen deel uitmaken van een woning (Art. 7, §
3 Wet 24 feb. 1921.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Voltooiing van het onderzoek – Vordering tot regeling van de rechtspleging –
Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – Vervollediging van het onderzoek –
Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn
bedoeld in artikel 127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de
voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn verzochte bijkomende
onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende
onderzoekshandeling verzoeken (Art. 127 Wetboek van Strafvordering.)
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12 februari 2002

P.2001.1448.N

nr. 98

Anonieme getuige – Huiszoeking.
Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17
IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme
getuigenissen zijn verkregen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Huiszoeking – Inbeslagneming.
De officieren van gerechtelijke politie die een regelmatige huiszoeking of zoeking
verrichten, moeten alles wat Eén van de in artikel 42 Strafwetboek bedoelde zaken schijnt
uit te maken en alles wat kan dienen om de waarheid aan de dag te brengen, in beslag
nemen. (Art. 42 Strafwetboek; Art. 35 Wetboek van Strafvordering.)
19 februari 2002
P.2000.1100.N
nr. 117
Bewijsmiddel – Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Gecontroleerde
aflevering – Regelmatigheid.
In de context van art. 1, g, en 11.3 van het Sluikhandelverdrag van 20 december 1988 en
art. 73 van de Schengenuitvoeringsovereenkomst sluit het op de gecontroleerde aflevering
uitgeoefende toezicht niet uit dat bewarende maatregelen worden genomen om te
voorkomen dat de verdovende middelen ongemerkt worden weggehaald of om een
betrapping op heterdaad mogelijk te maken, zoals door het verplaatsen van een container
met verdovende middelen en het terugplaatsen ervan onder politiebegeleiding, zodat deze
opsporingsmethode wettig is en het daardoor verkregen bewijs regelmatig
26 februari 2002
P.2001.1473.N
nr. 132
Fouillering.
Nu fouilleren zoals bedoeld in art. 28 Wet Politieambt het zintuiglijk speuren is in, op of
onder de kleding van een aanwezige persoon of de controle van de bagage van die
persoon, maakt geen fouillering uit in de zin van de wet het onderzoek naar de aard, de
samenstelling of de inhoud van een bij een politioneel optreden vrijwillig aan een
bevoegde politieambtenaar overhandigd voorwerp
19 maart 2002
P.2000.1597.N
nr. 188
Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek – Vermeldingen op de
vordering – Verwijzing naar de bijgevoegde stukken – Onderzoek van de omvang van de
saisine.
Het staat aan de feitenrechter te oordelen voor welke feiten de onderzoeksrechter door de
procureur des Konings werd gevorderd, en of diens vordering daartoe genoegzaam de te
onderzoeken feiten aanwijst, waarbij hij rekening kan houden met de in de vordering
opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de feiten in de abstracte bewoordingen
van de wet volgens diegene die vordert; de omstandigheid dat de aldus omschreven feiten
in hun materieel voorwerp niet nader zijn gepreciseerd, belet de rechter niet om op grond
van andere vermeldingen op de vordering en van de aan deze vordering gehechte stukken
de werkelijk beoogde feiten te onderzoeken en te verduidelijken (Artikelen 55, 56 en 61
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
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Onderzoeksrechter – Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Delegatie – Officier van
gerechtelijke politie – Grenzen van zijn opdracht – Perken van het gerechtelijk onderzoek
– Toereikende gegevens.
Artikel 89bis Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling vereist dat de
beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie
geeft aan een officier van gerechtelijke politie, opgave zou bevatten van de feiten
waarvoor de onderzoeksrechter is geadieerd of van hun voorlopige kwalificatie; voor de
wettigheid van de delegatie volstaat het dat de officier van gerechtelijke politie die met de
uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en
welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten
zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan
(Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Onderzoeksrechter – Huiszoeking – Delegatie – Huiszoekingsbevel – Niet–vermelding
van het misdrijf.
De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel
tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen
schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, noch een miskenning van het recht van
verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de
feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen
voeren, de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoering onderzoekt
inzonderheid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen
hieromtrent verweer voeren. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Opsporingsonderzoek – Nog te plegen misdrijf – Proactieve recherche – Niet–proactieve
recherche – Onderscheid – Criterium.
Informatie over nog te plegen feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in de tijd
en ruimte bepaalbaar misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in artikel 28bis, §
2, Wetboek van Strafvordering bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het
opstellen van een proces–verhaal, overeenkomstig artikel 40 van de wet van 5 augustus
1992 op het politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen;
dergelijke opsporingen vormen geen proactieve recherche en behoeven geen
voorafgaande schriftelijke toestemming van het openbaar ministerie. (Art. 28bis, § 2
Wetboek van Strafvordering; Art. 40 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
4 juni 2002
P.2002.0387.N
nr. 340
Opsporingsonderzoek – Proactieve recherche – Voorafgaande schriftelijke toestemming
van het openbaar ministerie – Doel.
De in artikel 28bis, § 2, Wetboek van strafvordering voor het instellen van een proactieve
recherche vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming beoogt de autonomie van de
speurder onder het toezicht en de leiding van het openbaar ministerie te stellen zodra,
teneinde de dader van een nog te plegen misdrijf te vatten, relevante gegevens dienen
ingezameld en verwerkt te worden, die tot het privé–leven van betrokkene behoren en die
wegens hun vaagheid geen grond tot een onmiddellijk repressief optreden opleveren. (Art.
28bis, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
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4 juni 2002

P.2002.0387.N

nr. 340

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
verdachte – Ontvankelijkheid.
Een verdachte kan alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op
voorwaarde dat hij tegen die beschikking hoger beroep heeft kunnen instellen (Artikelen
135, § 2, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2002
P.2002.0866.F
nr. 383
Bewijsmiddel – Telefoontap – Onwettigheid – Voorlopige hechtenis.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende
onderzoek, tijdens een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht
georganiseerde videoconferentie, in België en zonder bijstand van een advocaat
geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland
wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning
van het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die
omstandigheid tot een dergelijke miskenning heeft geleid
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Wegverkeer – Ademanalyse – Wijze van uitvoering – In acht te nemen voorschriften –
Artikel 7, K.B. 18 feb. 1991 – Verhoor – Artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis bis Sv. –
Toepasselijkheid.
Het artikel 7 van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire
lucht, dat de regels voorschrijft voor het afnemen van een ademanalyse, omvat geen
verhoor van de persoon die de ademanalyse moet ondergaan, zodat de voorschriften van
de artikelen 28quinquies, § 2 en 47bis, Wetboek van Strafvordering, die betrekking
hebben op het verhoor van personen, hierop niet toepasselijk zijn. (Artikelen 28quinquies,
§ 2 en 47bis Wetboek van Strafvordering; Art. 34, § 1 Wetten betreffende de politie over
het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 7 K.B. 18
feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht.)
8 oktober 2002
P.2001.1064.N
nr. 513
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek – Onderzoeksrechter –
Bevoegdheid ratione loci – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het niet–definitieve arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin
van art. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk ; dat is het geval, wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling, bij het toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek, de
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter van een gerechtelijk arrondissement
m.n. uitspraak doet over de bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter van een
ander gerechtelijk arrondissement om van de zaak kennis te nemen, en verklaart dat het
enige gegeven, op grond waarvan de gerechten van dat eerste arrondissement ratione loci
bevoegd zouden zijn, helemaal niet vaststaat (Artikelen 136, 235bis en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
9 oktober 2002
P.2002.0850.F
nr. 520
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Bevoegdheid ratione loci –
Ambtshalve toezicht – Ontvankelijkheid van de vervolgingen.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van de artikelen 136 en 235bis
Sv. uitspraak doet, kan beslissen over de territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter, ook al hebben de partijen die bevoegdheid niet betwist; haar beslissing
loopt niet vooruit op wat het territoriaal bevoegd rechtscollege over de ontvankelijkheid
van de vervolgingen zal beslissen. (Artikelen 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
9 oktober 2002
P.2002.0850.F
nr. 520
Huiszoeking – Niet voor het publiek toegankelijke plaats – Schriftelijke en voorafgaande
toestemming van de persoon die het werkelijk genot heeft van de plaats – Geen
toestemming van de aanwezige echtgenote.
Het gebrek aan schriftelijke en voorafgaande toestemming tot huiszoeking vanwege de
aanwezige echtgenote van een persoon kan geen aanleiding geven tot de nietigheid van de
bij die gelegenheid gedane vaststellingen tegen die persoon, die zelf een voorafgaande en
schriftelijke toestemming tot huiszoeking had gegeven (Art. 1, eerste en tweede lid, 3°, en
1bis Wet 7 juni 1969.)
15 oktober 2002
P.2001.1458.N
nr. 541
Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Geen inbeschuldigingstelling door de
onderzoeksrechter.
Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van art.
61bis, eerste lid, Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het
onderzoek, kan in de regel worden verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten
die met correctionele straffen worden bestraft; die persoon heeft dezelfde rechten als de
door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (Artikelen 61bis en 130
Wetboek van Strafvordering.)
23 oktober 2002
P.2002.1088.F
nr. 562
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer
inbeschuldigingstelling
–
Verwijzingsarrest
–
Cassatieberoep
van
inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.

van
de

Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is ontvankelijk, wanneer het vóór de
eindbeslissing is ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat
de door de raadkamer gewezen beschikking tot buitenvervolgingstelling wijzigt, en die
inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht verwijst, in zoverre het het Hof in staat stelt,
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zelfs ambtshalve, te onderzoeken of er onregelmatigheden,
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest bestaan
20 november 2002
P.2002.1093.F

verzuimen

of

nr. 617

Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van
de inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank
onontvankelijk wordt verklaard omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135
en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, staat in principe voor de
inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat voor
de raadkamer gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn
ontstaan (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter – Afwezigheid of onregelmatigheid.
De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de
nietigheid van de rechtspleging of de niet–herstelbare miskenning van het recht van
verdediging tot gevolg. (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 61bis Wetboek van
Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Internationale ambtelijke opdracht – Uitvoering in het buitenland – Beoordeling van de
regelmatigheid – Bevoegdheid van de Belgische rechter – Grenzen – Europees Verdrag
aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, artikel 3.1.
De regel dat de Belgische rechter moet onderzoeken of de verzochte rechtshulp in het
buitenland is uitgevoerd overeenkomstig de nationale rechtspleging van de aangezochte
staat, betekent niet dat de Belgische rechter moet oordelen hoe de aangezochte staat de
sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet regelen en welke daarvan de
gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel overeenkomstig het nationale
recht van de aangezochte staat (Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken – Internationale
ambtelijke opdracht – Beoordeling van de regelmatigheid – Bevoegdheid.
Het oordeel van de regelmatigheid van een verzoek tot rechtshulp op grond van het
Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken komt uitsluitend toe
aan de aangezochte Staat (Art. 2 Europees verdrag van 20 april 1959 aangaande de
wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Internationale ambtelijke opdracht – Uitvoering in het buitenland – Toepasselijke
wetgeving – Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken,
artikel 3.1.
Voor de uitvoering van rogatoire commissies wordt de rechtspleging bepaald door de
wetgeving van de aangezochte staat, voor zover internationale verdragsbepalingen geen
dwingende specifieke procedureregels opleggen. (Art. 3.1 Europees verdrag van 20 april
1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken.)
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10 december 2002

P.2002.1146.N

nr. 664

ONDERZOEKSGERECHTEN
Voorlopige hechtenis – Redelijke termijn – Toezicht.
De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen,
hoeven de naleving van de bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na
te gaan m.b.t. de hechtenis die op het Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf het
verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
2 januari 2002
P.2001.1740.F
nr. 1
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, na onttrekking van de zaak aan de
Belgische gerechten op verzoek van dat Tribunaal, laat weten dat het de akte van
beschuldiging van de Procureur niet heeft bevestigd en het Hof van Cassatie de zaak naar
de onderzoeksrechter heeft verwezen met het oog op de voortzetting van zijn onderzoek,
kan die voortzetting van het onderzoek niet worden vergeleken met het geval waarin een
onderzoek heropend wordt wanneer het O.M. aanvoert dat er nieuwe bezwaren zijn
ingekomen ; aldus zijn de artikelen 246 en 247 Sv. niet van toepassing wanneer het
onderzoeksgerecht de rechtspleging regelt, na verwijzing van de zaak door het Hof van
Cassatie naar de onderzoeksrechter (Art. 8 Wet 22 maart 1996; Artikelen 246 en 247
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Beslissing – Gezag van gewijsde.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben alleen gezag van gewijsde wanneer
zij uitspraak doen als vonnisgerechten
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Zuivering van nietigheden.
Art. 235bis Sv. strekt in hoofdzaak ertoe de mogelijke nietigheden van het onderzoek en
van de beschikking tot regeling van de rechtspleging, ten laatste tijdens de regeling van de
rechtspleging, te zuiveren (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Zuivering van nietigheden – Uitzonderingen.
Volgende tussengeschillen kunnen niet meer aangevoerd worden voor de bodemrechter,
wanneer zij voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn onderzocht : 1° de
onregelmatigheden, verzuimen of gronden van nietigheid die een onderzoekshandeling of
de bewijsverkrijging aantasten, alsook die welke betrekking hebben op de
verwijzingsbeschikking, behoudens de middelen die verband houden met de
bewijswaardering of die de openbare orde aanbelangen, en 2° de gronden van niet–
ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, tenzij ze zijn ontstaan na het debat ;
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de uitzonderingen die respectievelijk van toepassing zijn op elke categorie van
tussengeschillen, moeten beperkend worden beoordeeld, zo niet heeft de regel van art.
235bis Sv. geen enkele draagwijdte (Art. 235bis, § 5 Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Onderzoek van de
regelmatigheid van de rechtspleging.
De kamer van inbeschuldigingstelling die de rechtspleging regelt heeft de bevoegdheid
om ambtshalve de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken en o.m. de wijze
waarop partijen stukken in het debat brengen. (Art. 235bis, §§ 1 en 3 Wetboek van
Strafvordering.)
15 januari 2002
P.2001.0412.N
nr. 29
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring –
Onderzoeksgerecht – Onderzoeken – Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal –
Verdrag Rechten van de Mens – Overeenstemming – Toetsing.
Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van art. 12, W. 22 maart 1996,
uitspraak doet, m.n. moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter
bij het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de
bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling in de persoon bestaat, is het
daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het Internationaal
Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt. (Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Verdrag Rechten van
de Mens – Toepassing – Overbrenging van de aangehouden persoon.
Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen
in het E.V.R.M. is bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert
overeenkomstig het Reglement van het Tribunaal, moet door de regering worden
nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging van de aangehouden
persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, dat
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het
oog op de overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal. (Art. 13 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Hoger beroep – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Termijnen – Sanctie – Gevolg – Recht van verdediging.
De termijnen die bepaald worden in art. 12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en
het Internationaal Tribunaal voor Ruanda – bepaling krachtens hetwelk de kamer van
inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen van zijn hoger
beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet – houden geen verband met de in art.
12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de
niet–naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als
zij het recht van verdediging schendt (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996; Art. 12,
derde lid Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
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Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring –
Recht van verdediging – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging
voor het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van
het aanhoudingsbevel dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
is uitgevaardigd met het oog op de overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement –
Artikel 59 – Internationale verantwoordelijkheid van de Staat – Aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Toepassing.
Art. 59 van het Rechtsplegings– en Bewijsvoeringsreglement van het Internationaal
Straftribunaal voor Ruanda, heeft betrekking op de internationale verantwoordelijkheid
van de Staat, maar niet op het onderzoeksgerecht dat een door een rechter in dat Tribunaal
uitgevaardigd aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaart. (Art. 59 Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995;
Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Beschikking tot verwijzing – Formele geldigheid.
Wanneer de kennisgeving van de datum van de rechtsdag van de zaak, die de griffier,
vóór de inwerkingtreding van de W. 12 maart 1998 tot verbetering van de
strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk
onderzoek, aan de verdachte diende toe te sturen met het oog op de regeling van de
rechtspleging, naar een onjuist adres is gestuurd en het debat bijgevolg in afwezigheid van
die verdachte is gevoerd, beantwoordt de beschikking die hem naar de correctionele
rechtbank verwijst niet aan de wettelijke voorwaarden voor de formele geldigheid van de
akte waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig wordt gemaakt en moet zij nietig
worden verklaard ; de vernietiging van de beschikking brengt de vernietiging van de
rechtspleging en van de daaropvolgende beslissingen met zich mee (Enig art., § XV Wet
25 okt. 1919.)
30 januari 2002
P.2001.1444.F
nr. 65
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure
– Voorwerp – Procedure ten gronde ingeleid voor de feitenrechter – Beperking.
De procedure die aan de kamer van inbeschuldigingstelling als onderzoeksgerecht met
toepassing van artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering wordt voorgelegd, is deze
die betrekking heeft op het gerechtelijk onderzoek en de regeling van de rechtspleging,
maar niet deze die ingevolge de verwijzingsbeschikking van de raadkamer,
niettegenstaande het daartegen ingestelde hoger beroep, ten gronde voor de feitenrechter
wordt ingeleid; de kamer van inbeschuldigingstelling heeft als onderzoeksgerecht geen
rechtsmacht om uitspraak te doen over de regelmatigheid van de procedure ingeleid voor
de feitenrechter. (Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing – Verzuim van de
voorgeschreven kennisgevingen.
Het verzuim van de in artikelen 127, derde en vijfde lid en 135, § 3, derde lid, Wetboek

– 203 –
van Strafvordering voorgeschreven kennisgevingen tast slechts de regelmatigheid van de
verwijzingsbeschikking en van het met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van
Strafvordering gewezen arrest aan, wanneer hierdoor het recht van verdediging van een
partij voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling in het gedrang komt.
(Artikelen 127, derde en vijfde lid, en 135, § 3, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
19 februari 2002
P.2001.1715.N
nr. 121
Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend en roekeloos hoger beroep – Vordering tot
schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte – Bevoegdheid.
Krachtens de artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van Strafvordering zijn de
onderzoeksgerechten bevoegd om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij (Artikelen 159, 191 en 212 Wetboek van
Strafvordering.)
9 april 2002
P.2000.1423.N
nr. 216
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Artikel 149, Gw. (1994) –
Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Bezwaren – Motivering.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de onderzoeksgerechten bij de uitspraak over de
regeling van de rechtspleging de bezwaren nader te omschrijven of de gronden op te
geven waarom die onvoldoende worden geacht; wanneer derhalve in conclusie het
feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt betwist of aangevoerd, antwoordt het
onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren niet bestaan
8 mei 2002
P.2001.1395.F
nr. 281
Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Bezwaren – Motivering –
Tegenovergestelde beoordeling – Recht van verdediging – Miskenning.
Wanneer de burgerlijke partij in conclusie het bestaan, in feite, van bezwaren aanvoert,
miskent de andersluidende beoordeling door het onderzoeksgerecht, bij de uitspraak over
de regeling van de rechtspleging, van de feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van
die burgerlijke partij zijn voorgelegd, op zich het recht van verdediging van die partij niet.
8 mei 2002
P.2001.1395.F
nr. 281
Regeling van de rechtspleging – Buitenvervolgingstelling – Verzoek om aanvullend
onderzoek – Afwijzing – Motivering.
Wanneer de burgerlijke partij voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moet doen over de regeling van de procedure, een verzoek tot aanvullend onderzoek
indient, motiveert dat gerecht de weigering om een nader onderzoek te bevelen regelmatig
als het, op grond van de gegevens die het preciseert, beslist dat er tegen de verdachte geen
bezwaren voor handen zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn
om de waarheid aan het licht te brengen; het is niet gehouden daarenboven de redenen aan
te geven waarom het die onderzoeksverrichtingen overbodig acht
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21 mei 2002

P.2001.0353.N

nr. 309

Regeling van de rechtspleging – Arresten en beschikkingen – Motiveringsplicht –
Grondslag.
Uit de invoering van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging moeten regelen na afloop van het voorbereidend onderzoek, volgt dat de
burgerlijke partij het recht heeft voor deze gerechten conclusies te nemen en dat deze
derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden (Artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van
Strafvordering.)
21 mei 2002
P.2001.0353.N
nr. 309
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14.3, b –
Toepassingsgebied – Voorlopige hechtenis.
Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging
voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten,
behalve wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op
een geschil betreffende rechten of verplichtingen van burgerlijke aard; art. 14.3.b heeft
bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis (Art. 14, derde
lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te
New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
29 mei 2002
P.2002.0763.F
nr. 327
Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing op de strafvordering – Cassatieberoep van de
beklaagde – Toezicht van het Hof.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt
tegen de beschikking van de raadkamer, waarbij hij, onder vigeur van de Wet 12 maart
1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, naar de correctionele rechtbank is
verwezen, is het toezicht van het Hof beperkt tot de regels betreffende de bevoegdheid
van het vonnisgerecht
5 juni 2002
P.2002.0318.F
nr. 341
Regeling van de rechtspleging – Verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Hoger
beroep van de verdachte – Ontvankelijkheid.
Grieven, die betrekking hebben op het recht van verdediging, zoals het voor het
vonnisgerecht en niet voor het onderzoeksgerecht uitgeoefend zal worden, doen geen
aangifte van een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die de verwijzingsbeschikking
zelf zou aantasten in de zin van art. 135, §2, Sv.; het hoger beroep van de verdachte tegen
de beschikking van de raadkamer, die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, is
bijgevolg niet ontvankelijk, wanneer het op dergelijke grieven steunt (Art. 135, § 2
Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2002
P.2002.0866.F
nr. 383
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Hoger beroep – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Verhoor – Termijn – Sanctie – Niet–naleving – Gevolg –
Recht van verdediging.
De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de
betrokkene moet horen m.b.t. zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om
een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tegen hem uitgevaardigd
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aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, zodat de niet–naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van
de rechtspleging als zij het recht van verdediging miskent (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22
maart 1996.)
16 juli 2002
P.2002.0929.F
nr. 399
Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing op de strafvordering – Cassatieberoep van de
beklaagde – Toezicht van het Hof.
Wanneer de beklaagde, na de eindbeslissing over de strafvordering, cassatieberoep instelt
tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
beperkt het toezicht van het Hof zich tot de regels betreffende de bevoegdheid van het
vonnisgerecht (Artikelen 130 en 416 Wetboek van Strafvordering.)
23 juli 2002
P.2002.0896.F
nr. 402
Voorlopige hechtenis – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bewijsmiddel – Telefoontap
– Onwettigheid – Onaantastbare beoordeling – Toepassing.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Verwijzing van verdachte naar de feitenrechter – Vaststelling van voldoende bezwaren.
De onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de feitenrechter kunnen er in de
regel mee volstaan vast te stellen dat er voldoende bezwaren bestaan (Artikelen 129 en
130 Wetboek van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476
Regeling van de rechtspleging – Verdachte – Verzoek tot verrichten van bijkomende
onderzoekshandelingen – Betwisting over het bestaan van voldoende bezwaren – Hoger
beroep – Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
De enkele omstandigheid dat de raadkamer, die uitspraak doet over een vordering tot
verwijzing, in antwoord op het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat geen
bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, dat het onderzoek volledig is en dat er tegen de
inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, houdt verband met de onaantastbare
beoordeling van de haar regelmatig overgelegde gegevens, maar levert geen
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch een
onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op; het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat de niet–ontvankelijkheid van het hoger beroep vaststelt, is
derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep (Artikelen 135, § 2, en 416,
tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0942.N
nr. 474
Regeling van de rechtspleging – Grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de

– 206 –
strafvordering – Verjaring – Middel bij schriftelijke conclusie ingeroepen door een
verdachte – Middel tot cassatie aangevoerd door andere verdachte – Ontvankelijkheid
van het cassatieberoep.
Is ontvankelijk, het cassatieberoep van een verdachte tegen de beslissing van de kamer
van inbeschuldigingstelling omtrent de verjaring van de strafvordering, zelfs zo deze
grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering door een andere
verdachte bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer bij de regeling van
de rechtspleging en waarover het bestreden arrest uitspraak doet ingevolge het door deze
laatste ingestelde hoger beroep (Artikelen 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid Wetboek
van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476
Beslissingen – Redengeving – Grondwet – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten (Art.
149 Grondwet 1994.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen.
Noch art. 136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van
inbeschuldigingstelling toe de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen
te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging (Art.
136bis Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Regeling van de procedure – Raadkamer – Buitenvervolgingstelling – Hoger beroep –
Burgerlijke partij – Ontvankelijkheid van het rechtsmiddel.
Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de
ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al geschiedde de
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun
kant een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling (Art. 135, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
8 oktober 2002
P.2002.0419.N
nr. 516
Raadkamer – Burgerlijke partijstelling voor de raadkamer bij wijze van voeging bij
eerdere burgerlijke – Buitenvervolgingstelling – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel –
Beoordeling van de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling – Bevoegdheid.
Het recht van een beweerde benadeelde om hoger beroep in te stellen tegen een
beschikking tot buitenvervolgingstelling van de raadkamer hangt af van de
ontvankelijkheid van zijn burgerlijke partijstelling; de kamer van inbeschuldigingstelling
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heeft de bevoegdheid deze ontvankelijkheid te beoordelen, ook al geschiedde de
burgerlijke partijstelling bij wijze van voeging bij andere burgerlijke partijen, die van hun
kant een ontvankelijk hoger beroep hebben ingesteld tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling
8 oktober 2002
P.2002.0419.N
nr. 516
Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting – Hof van Cassatie – Toezicht.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces–verbaal op te maken van het
debat voor de onderzoeksgerechten
9 oktober 2002
P.2002.1311.F
nr. 524
Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces–verbaal op te maken van het
debat voor de onderzoeksgerechten
9 oktober 2002
P.2002.1308.F
nr. 523
Regeling van de rechtspleging – Onregelmatige verwijzingsbeschikking – Hoger beroep.
Indien de raadkamer de rechtspleging regelt niettegenstaande de inverdenkinggestelde
en/of zijn advocaat niet regelmatig zijn verwittigd, heeft dit niet de nietigheid van de
beslissing over de regeling van de rechtspleging en alles wat er op volgt tot gevolg,
vermits de wetgever, door de inverdenkinggestelde de mogelijkheid te geven in hoger
beroep te komen tegen de onregelmatige verwijzingsbeschikking, beoogd heeft dat
onregelmatigheden kunnen worden hersteld en niet doorwerken in de verdere
rechtspleging. (Artikelen 127, derde en vijfde lid, 135, § 2, en 235bis, § 6 Wetboek van
Strafvordering.)
15 oktober 2002
P.2002.0885.N
nr. 542
Regeling van de rechtspleging – Inkennisstelling van de inverdenkinggestelde en zijn
advocaat – Onregelmatigheid.
Indien de raadkamer de rechtspleging regelt niettegenstaande de inverdenkinggestelde
en/of zijn advocaat niet regelmatig zijn verwittigd, heeft dit niet de nietigheid van de
beslissing over de regeling van de rechtspleging en alles wat er op volgt tot gevolg,
vermits de wetgever, door de inverdenkinggestelde de mogelijkheid te geven in hoger
beroep te komen tegen de onregelmatige verwijzingsbeschikking, beoogd heeft dat
onregelmatigheden kunnen worden hersteld en niet doorwerken in de verdere
rechtspleging. (Artikelen 127, derde en vijfde lid, 135, § 2, en 235bis, § 6 Wetboek van
Strafvordering.)
15 oktober 2002
P.2002.0885.N
nr. 542
Regeling van de rechtspleging – Verwijzing – Geen inbeschuldigingstelling door de
onderzoeksrechter.
Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van art.
61bis, eerste lid, Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het
onderzoek, kan in de regel worden verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten
die met correctionele straffen worden bestraft; die persoon heeft dezelfde rechten als de
door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (Artikelen 61bis en 130
Wetboek van Strafvordering.)
23 oktober 2002
P.2002.1088.F
nr. 562
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Beslissingen – Redengeving – Grondwet – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die inzake regeling van de
rechtspleging uitspraak doen (Art. 149 Grondwet 1994.)
23 oktober 2002
P.2002.1088.F
nr. 562
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Verzoek van de inverdenkinggestelde.
De omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling voorheen het hoger beroep
van de burgerlijke partij tegen een niet–nominatieve buitenvervolgingstelling ontvankelijk
heeft verklaard en, alvorens te beslissen aangaande de regeling van de rechtspleging, heeft
bevolen dat bijkomende onderzoekshandelingen, waaronder de inverdenkingstelling van
een verdachte, moeten worden verricht, ontheft dat onderzoeksgerecht niet van haar
verplichting nadien op verzoek van die inverdenkinggestelde, de regelmatigheid van de
rechtspleging te onderzoeken (Art. 235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.1202.N
nr. 601
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Procedure – Horen van de inverdenkinggestelde.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve de regelmatigheid van de
rechtspleging onderzocht en er een nietigheid, een grond van niet–ontvankelijkheid of van
verval van de strafvordering kan bestaan, beveelt ze de heropening van het debat en hoort
ze de opmerkingen van de procureur–generaal, de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde indien er een inverdenkinggestelde is. (Art. 235bis, §§ 3 en 4
Wetboek van Strafvordering.)
12 november 2002
P.2002.1202.N
nr. 601
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Eenstemmigheid.
Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appelgerecht de
verwijzing van de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met
eenparigheid van stemmen van zijn leden
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Maatregel tot verwijdering – Verzoek tot
invrijheidstelling – Beslissing op tegenspraak – Aard – Gevolg voor het gebruik der talen.
De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door
een opgesloten vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter
voorbereidende beslissing in de zin van art. 40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op
tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in de Taalwet Gerechtszaken
opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (Art. 40, tweede lid Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
27 november 2002
P.2002.1404.F
nr. 636
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van buitenvervolgingstelling – Wettige
verdediging – Gezag van gewijsde.
Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de gevallen
waarin de wet hun rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, uitspraak te
doen over de zaak zelf; zulks is niet het geval wanneer een onderzoeksgerecht,
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overeenkomstig, art. 416 Sw., beslist dat er noch misdaad, noch wanbedrijf, is, op grond
dat de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden waren door de daadwerkelijke
noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander
28 november 2002
C.2001.0102.F
nr. 640
Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing van de raadkamer – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Artikel 135, § 2 Sv. – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest.
Doet geen uitspraak met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, het
arrest van de Kamer van inbeschuldigingstelling dat een door een inverdenkinggestelde
ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart omdat niet is voldaan aan de
vereisten van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering vermits voor de raadkamer
geen grond van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering werd opgeworpen.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing van de raadkamer – Hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Onderzoek van de ontvankelijkheid – Arrest.
Wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling het door een inverdenkinggestelde
ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, wettig niet ontvankelijk verklaart, staat hiertegen geen
onmiddellijk cassatieberoep open.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Ontlasting van de onderzoeksrechter – Beschikking van het onderzoeksgerecht – Aard van
de beslissing – Gevolgen – Hoger beroep.
De beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter ontslaat van zijn onderzoek in
een zaak van douane en accijnzen en beveelt dat de stukken van de rechtspleging zullen
overgemaakt worden aan het ambt van de Procureur des Konings teneinde te handelen als
naar recht, is een voorbereidend vonnis, een maatregel van inwendige aard die geen
regeling van de rechtspleging inhoudt, zodat er tegen dergelijke beschikking geen hoger
beroep open staat voor de Kamer van inbeschuldigingstelling en de artikelen 135 en
235bis Wetboek van Strafvordering evenmin toepasselijk zijn.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.3.a – Toepasselijkheid – Recht op een eerlijk
proces.
Artikel 6.3.a EVRM krachtens hetwelk eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd, het recht heeft om onverwijld in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden,
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging, is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de
onderzoeksgerechten, tenzij de niet–inachtneming ervan het eerlijk karakter van het
proces ernstig in het gedrang brengt.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Openbaar ministerie – Aanvullende vorderingen – Onleesbare handtekening.
De omstandigheden dat de handtekening onderaan de aanvullende vorderingen van het
O.M., onder de vermelding "De procureur des Konings", onleesbaar is en niet gelijkt op
die welke geplaatst is op de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek,
hebben geen weerslag op de wettigheid van die aanvullende vorderingen.
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11 december 2002

P.2002.1587.F

nr. 668

Onderzoeksrechter – Aanhangigmaking – Omvang.
Tenzij de onderzoeksrechter zelf een misdaad of een wanbedrijf op heterdaad ontdekt,
worden bij de onderzoeksrechter alleen de feiten aanhangig gemaakt die vermeld staan in
de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek, en, in voorkomend geval, in
de aanvullende vorderingen van het O.M. of in de akte van burgerlijke–partijstelling. (Art.
61 Wetboek van Strafvordering.)
11 december 2002
P.2002.1587.F
nr. 668
Vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek – Vorm.
De oorspronkelijke vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek of de
aanvullende vorderingen van het O.M. moeten geschreven, gedagtekend en ondertekend
worden door een magistraat van het O.M.; die vormvereisten, op grond waarvan kan
worden nagegaan of en in welke mate de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is
gemaakt, zijn substantieel; geen enkel ander vormvereiste moet daartoe worden vervuld.
11 december 2002
P.2002.1587.F
nr. 668
Redengeving – Kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie van de beklaagde –
Dwaling in de beschikking van de raadkamer – Geen enkel rechtsgevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te
antwoorden op de conclusie waarin de beklaagde alleen wijst op een dwaling in de
beroepen beschikking van de raadkamer, m.b.t. de naam van de advocaat die hem heeft
bijgestaan, maar waaruit hij geen enkel rechtsgevolg afleidt
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

ONDERZOEKSRECHTER
Aanhangigmaking – Afsluiting van het onderzoek.
De zaak wordt alleen aan de onderzoeksrechter onttrokken door de beslissing waarmee de
raadkamer haar rechtsmacht m.b.t. de strafvordering volledig heeft uitgeoefend (Art. 133
Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Voltooiing van het onderzoek – Vordering tot regeling van de rechtspleging –
Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – Vervollediging van het onderzoek –
Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij kunnen, na het verstrijken van de termijn
bedoeld in artikel 127, vierde lid of vijfde lid, Wetboek van Strafvordering en de
voltooiing van de eventueel door hen binnen deze termijn verzochte bijkomende
onderzoekshandeling, de onderzoeksrechter om geen nieuwe bijkomende
onderzoekshandeling verzoeken (Art. 127 Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Vordering tot het instellen van een gerechtelijk onderzoek – Vermeldingen op de
vordering – Verwijzing naar de bijgevoegde stukken – Onderzoek van de omvang van de
saisine.
Het staat aan de feitenrechter te oordelen voor welke feiten de onderzoeksrechter door de
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procureur des Konings werd gevorderd, en of diens vordering daartoe genoegzaam de te
onderzoeken feiten aanwijst, waarbij hij rekening kan houden met de in de vordering
opgegeven kwalificaties, dit is de weergave van de feiten in de abstracte bewoordingen
van de wet volgens diegene die vordert; de omstandigheid dat de aldus omschreven feiten
in hun materieel voorwerp niet nader zijn gepreciseerd, belet de rechter niet om op grond
van andere vermeldingen op de vordering en van de aan deze vordering gehechte stukken
de werkelijk beoogde feiten te onderzoeken en te verduidelijken (Artikelen 55, 56 en 61
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Huiszoeking – Delegatie – Huiszoekingsbevel – Niet–vermelding van het misdrijf.
De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel
tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen
schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, noch een miskenning van het recht van
verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de
feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen
voeren, de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoering onderzoekt
inzonderheid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen
hieromtrent verweer voeren. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Huiszoeking – Huiszoekingsbevel – Delegatie – Officier van gerechtelijke politie –
Grenzen van zijn opdracht – Perken van het gerechtelijk onderzoek – Toereikende
gegevens.
Artikel 89bis Wetboek van Strafvordering noch enige andere wetsbepaling vereist dat de
beslissing waarbij de onderzoeksrechter voor de uitvoering van een huiszoeking delegatie
geeft aan een officier van gerechtelijke politie, opgave zou bevatten van de feiten
waarvoor de onderzoeksrechter is geadieerd of van hun voorlopige kwalificatie; voor de
wettigheid van de delegatie volstaat het dat de officier van gerechtelijke politie die met de
uitvoering van de huiszoeking is gelast, over de nodige gegevens beschikt die hem moeten
toelaten te weten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en
welke nuttige opsporingen en inbeslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten
zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan
(Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Beschikking houdende bevel tot mededeling – Vervolgingen – Uitwerking – Verschillende
zaken – Samenhang.
Een door een onderzoeksrechter gewezen beschikking houdende het bevel tot mededeling
maakt geen einde aan de vervolgingen ; vervolgingen die tegen eenzelfde verdachte in
verschillende zaken worden ingesteld, verliezen bijgevolg hun gelijktijdig karakter niet
omdat bepaalde vervolgingen betrekking hebben op de rechtsplegingen die de
onderzoeksrechter, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, aan het O.M. heeft
meegedeeld. (Artikelen 61, eerste lid, 127, eerste lid, 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Bevoegdheid

ratione

loci

–

Onbevoegde

onderzoeksrechter

–

Verrichte
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onderzoekshandelingen – Geldigheid.
Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn
natuurlijke rechter en zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de
onderzoekshandelingen die verricht worden door een ratione loci niet–bevoegde
onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor latere
vervolgingen (Art. 62bis Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor buiten de
aanwezigheid van de partijen.
Noch art. 136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van
inbeschuldigingstelling toe de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen
te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging (Art.
136bis Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Onderzoek in strafzaken – Bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld – Verplichting
tot inbeschuldigingstelling – Verzuim – Sanctie.
De wetgever heeft geen enkele sanctie voorzien voor het verzuim van de aan de
onderzoeksrechter opgelegde verplichting om eenieder in beschuldiging te stellen tegen
wie ernstige aanwijzingen van schuld bestaan (Art. 61bis Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2002
P.2002.0996.F
nr. 503
Bevoegdheid ratione loci – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ambtshalve toezicht –
Ontvankelijkheid van de vervolgingen.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van de artikelen 136 en 235bis
Sv. uitspraak doet, kan beslissen over de territoriale bevoegdheid van de
onderzoeksrechter, ook al hebben de partijen die bevoegdheid niet betwist; haar beslissing
loopt niet vooruit op wat het territoriaal bevoegd rechtscollege over de ontvankelijkheid
van de vervolgingen zal beslissen. (Artikelen 136 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
9 oktober 2002
P.2002.0850.F
nr. 520
Geen inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing.
Wie door de onderzoeksrechter niet in beschuldiging is gesteld met toepassing van art.
61bis, eerste lid, Sv., maar t.a.v. wie de strafvordering is ingesteld in het kader van het
onderzoek, kan in de regel worden verwezen naar de correctionele rechtbank voor feiten
die met correctionele straffen worden bestraft; die persoon heeft dezelfde rechten als de
door de onderzoeksrechter in beschuldiging gestelde persoon (Artikelen 61bis en 130
Wetboek van Strafvordering.)
23 oktober 2002
P.2002.1088.F
nr. 562
Vrijheidsberoving – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Verhoor van de
inverdenkinggestelde – Advocaat – Geen bijstand – Eerlijk proces – Recht van
verdediging.
Alleen uit het feit dat noch art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere
wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan
tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel,
van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang kan worden
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gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artikelen 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Verhoor van de inverdenkinggestelde –
Advocaat – Recht op bijstand.
Het in art. 6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen
of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak
dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid
van de strafvordering (Art. 6, § 3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Inverdenkingstelling – Afwezigheid of onregelmatigheid.
De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de
nietigheid van de rechtspleging of de niet–herstelbare miskenning van het recht van
verdediging tot gevolg. (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 61bis Wetboek van
Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664

ONROEREND EN ROEREND GOED
Gevolg – Derde – Eigendom – Roerend goed – Lichamelijk – Bezit.
Uit het beginsel dat met betrekking tot roerende goederen het bezit geldt als titel volgt dat,
wanneer het lichamelijke roerende goederen betreft, het eigendomsrecht van de derde
verkrijger wordt beschermd op voorwaarde van zijn goede trouw (Art. 2279, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.2001.0229.N
nr. 74
Vastgoedbemiddeling – Notaris – Geoorloofdheid – Onroerend goed.
Een activiteit van vastgoedbemiddeling wordt, ondanks haar commerciële aard, niet onder
alle omstandigheden aan de notaris verboden; als ze een accessorium vormt van de
hoofdopdracht van de notaris, akten te verlijden, is ze niet in strijd met de wet (Art. 6, sub
3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Onroerend goed – Vastgoedbemiddeling – Vaste beroepsgebruiken – Inschrijving –
Vereiste.
Vaste beroepsgebruiken die in strijd zouden zijn met de wet, ongeacht de controle die
hierop wordt uitgeoefend door een erkende beroepsinstantie, kunnen niet tot gevolg
hebben dat een persoon van de voor een vastgoedmakelaar vereiste inschrijving wordt
vrijgesteld voor de uitoefening van activiteiten van vastgoedbemiddeling (Art. 4, aanhef
en 1° K.B. 6 sept. 1993.)
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31 januari 2002

C.2001.0201.N

nr. 73

Onroerend goed – Vastgoedbemiddeling – Notaris – Vennoten – Aparte rechtspersoon –
Geoorloofdheid – Deontologie – Eerlijke handelsgebruiken.
Het feit dat een toegelaten vastgoedbemiddeling gecentraliseerd wordt uitgeoefend door
een aparte rechtspersoon voor rekening van een aantal notarissen–vennoten wijzigt de
aard van die activiteit niet en verschilt in wezen niet van die welke een notaris
deontologisch mag doen; deze rechtspersoon draagt aldus niet bij tot een miskenning van
een deontologisch verbod en stelt mitsdien zelf geen daad die in strijd is met de eerlijke
gebruiken, nu, wat hem betreft geen inschrijving voor die activiteit wordt vereist (Art. 4,
aanhef en 1° K.B. 6 sept. 1993; Art. 6, sub 3° en 6° Wet 25 ventôse jaar XI op het
notarisambt; Art. 93 Wet 14 juli 1991.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Gevolgen van de niet–ontvankelijkheid t.a.v. een
partij.
Al zou een vordering, ingevolge de niet–ontvankelijkheid, wegens laattijdigheid, van zijn
cassatieberoep, afgewezen blijven ten aanzien van een van de eisers, en, ingevolge
cassatie, door de verwijzingsrechter toegewezen worden, dit heeft niet tot gevolg dat de
gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen materieel onmogelijk
zou zijn, zodat het geschil niet onsplitsbaar is en die niet–ontvankelijkheid zich daardoor
niet uitstrekt tot het cassatieberoep van de andere eiser (Artikelen 31, 1073, eerste lid en
1084 Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.2001.0201.N
nr. 73
Begrip – Draagwijdte – Verdeling – Verzet doende schuldeiser – Partij bij de verdeling –
Beslissingen – Uitvoering.
Een verdeling kan niet worden doorgevoerd zonder de aanwezigheid van de verzetdoende
schuldeiser; de gezamenlijke uitvoering van de beslissingen eensdeels van een verdeling
die de verzetdoende schuldeiser wel heeft kunnen beïnvloeden en, anderdeels, van een
verdeling die die schuldeiser niet heeft kunnen beïnvloeden is materieel onmogelijk (Art.
31 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 882 en 1430, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
18 november 2002
C.2000.0256.N
nr. 610

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg –
Verzoek van de onteigening af te zien – Tijdige uitspraak van de overheid – Vordering tot
schadevergoeding – Verplichting van de overheid.
Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de
Stedenbouwwet blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 35 Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
27 juni 2002
C.1999.0478.N
nr. 389
Plan van aanleg – Uitvoering – Recht op schadevergoeding – Ontstaan – Tijdstip.
Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid zich niet
tijdig over de voorgenomen onteigening, vereist voor de uitvoering van de voorschriften
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van een plan van aanleg, heeft uitgesproken, ontstaat het recht op schadevergoeding
slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde ten gevolge
van dat plan tot uiting brengt (Artikelen 35, eerste en laatste lid, en 37, eerste en derde lid
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw.)
13 december 2002
C.2000.0261.N
nr. 672

ONTVOERING VAN EEN KIND
Niet–afgeven van een kind door een van zijn ouders – Plaats van het misdrijf.
Het wanbedrijf niet–afgifte van een kind door een van zijn ouders wordt m.n. daar
gepleegd waar de afgifte van het kind moet geschieden, met toepassing van de uit te
voeren beslissing (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Niet–afgeven van een kind door een van zijn ouders – Strafwet – Uitlegging – Oud artikel
369bis, tweede lid, Sw. – Decreet 4 maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake
hulpverlening aan de jeugd – Artikel 39 van dat decreet – Plaatsing van de jongere door
een adviseur bij de hulpverlening aan de jeugd, overeenkomstig een beschikking van een
jeugdrechter – Toepassing.
Art. 369bis, tweede lid, Sv., zoals het van toepassing was vóór 27 maart 2001, heeft
betrekking op de vader of moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de uitvoering
van een rechterlijke of administratieve maatregel, genomen in het kader van de
Jeugdbeschermingswet, n.a.v. een rechtspleging die hetzij tegen de minderjarige zelf
hetzij tegen de ouders is ingeleid (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek;
Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.)
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Misdrijf – Moreel bestanddeel.
Het misdrijf niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder aan degenen die het
recht hebben het op te eisen, vereist, wat het moreel bestanddeel betreft, alleen dat de
pleger van het materiële feit weet dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid
of van een minnelijke regeling belemmert (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw
Strafwetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.0510.F
nr. 518
Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Tekortkoming opvoedingsplicht –
Feitelijke beoordeling.
De tekortkoming van de ouder, aan wie de bewaring van het gemeenschappelijk kind bij
rechterlijke beslissing is toevertrouwd, om zijn opvoedingsplicht te vervullen door het
kind te overreden zich te schikken naar het bezoekrecht van de andere ouder, kan, in
bijzondere omstandigheden die de feitenrechter dient vast te stellen, het misdrijf niet–
afgifte van een kind vormen (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.0510.F
nr. 518

OPENBAAR MINISTERIE
Strafvordering – Uitoefening – Vervolgingen – Onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie bij het vervolgingsbeleid.
De omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van de
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Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon
te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden – wat de strafrechter, afgezien van de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreffende het vervolgingsbeleid van het
openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoordelen – neemt de strafbaarheid van het
door eiser gepleegde misdrijf niet weg en heeft het verval van de strafvordering niet tot
gevolg (Art. 22 Wetboek van Strafvordering.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27
Strafvordering – Uitoefening – Bekendmaking van een misdrijf – Gevolg – Beoordeling.
In geval van een bekendmaking van een misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar
ministerie te oordelen welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er
rechtmatig bewijs van in te zamelen (Art. 22 Wetboek van Strafvordering.)
23 april 2002
P.2001.0277.N
nr. 245
Mededeling – Meerderjarige – Voorlopige bewindvoerder – Vordering tot toevoeging.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de vordering tot toevoeging van een
voorlopige bewindvoerder over de goederen toebehorend aan een meerderjarige aan het
openbaar ministerie moet worden meegedeeld (Art. 764, aanhef en 1° Gerechtelijk
Wetboek.)
30 mei 2002
C.2000.0092.N
nr. 331
Onsplitsbaarheid.
Alle magistraten van het parket bij een rechtscollege vormen het onsplitsbare O.M. bij dat
rechtscollege.
11 december 2002
P.2002.1587.F
nr. 668

OPENBARE INSTELLING
Instellingen van openbaar nut – Sociale zekerheid – Sociale voorzorg – Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening – Beheer – Geschillen – Gewone rechtscolleges –
Vertegenwoordiging – Bevoegdheid – Bevoegdheidsdelegatie.
De bevoegdheid om namens de instelling op te treden voor de gewone rechtscolleges,
waaronder de arbeidsgerechten, behoort toe aan de persoon belast met het dagelijks
beheer; deze laatste mag deze bevoegdheid niet overdragen aan één of meer leden van het
personeel (Art. 10, zevende en achtste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer
van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg.)
18 maart 2002
S.2001.0157.N
nr. 187
Instellingen van openbaar nut – Sociale zekerheid – Sociale voorzorg – Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening – Geschillen – Gewone rechtscolleges – Vertegenwoordiging –
Bevoegdheid – Bevoegdheidsdelegatie – Beheerscomité – Huishoudelijk reglement –
Machtiging – Ongeldig.
Het beheerscomité kan in zijn huishoudelijk reglement niet rechtsgeldig de persoon belast
met het dagelijks beheer ertoe machtigen zijn bevoegdheid om namens de instelling op te
treden voor de gewone rechtscolleges over te dragen aan één of meerdere leden van zijn
personeel. (Artikelen 10, vierde en zesde t.e.m. achtste lid, en 19, 5° Wet van 25 april
1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid
en sociale voorzorg.)
18 maart 2002
S.2001.0157.N
nr. 187
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OPENBARE ORDE
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Algemeen belang van de gemeenschap – Gewest –
Gemachtigd ambtenaar – Onderscheid.
Krachtens art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., dat de openbare orde raakt, wordt de vrijwaring
van het algemeen belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking van een goede
ruimtelijke ordening, niet aan het Gewest zelf toevertrouwd maar aan de gemachtigde
ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt (Art. 155, § 1 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Internationale openbare orde – Begrip – Vonnis gewezen door een buitenlandse
rechtbank.
Onder openbare orde in de zin van art. 570, tweede lid, 1°, Ger.W. wordt de Belgische
internationale openbare orde verstaan (Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
29 april 2002
S.2001.0035.F
nr. 259
Marokkaanse beslissing – Verstoting – Internationale openbare orde.
Naar recht verantwoord is het arrest dat beslist dat de echtgenoot, ingevolge de in de
Marokkaanse wet bestaande verstoting, in België moet worden geacht van zijn eerste
echtgenote gescheiden te zijn, wanneer het, ofschoon het toegeeft dat er in de
Marokkaanse wet, in overeenstemming waarmee de huwelijksband is ontbonden, een
discriminatie blijft bestaan t.a.v. de Marokkaanse echtgenote, beslist dat de rechter in
concreto en niet in abstracto dient na te gaan of de beslissing tot verstoting niet in strijd is
met de Belgische openbare orde, dat ten deze vaststaat dat de eerste echtgenote met de
verstoting heeft ingestemd en dat niet kan worden staande gehouden dat bij de procedure
tot verstoting de Belgische wet is overtreden, aangezien de echtgenoten, die van
Marokkaanse nationaliteit zijn, gehuwd zijn in Marokko waar de eerste echtgenote al
langer dan twintig jaar woont (Art. 570, tweede lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
29 april 2002
S.2001.0035.F
nr. 259
Begrip – Nieuwe vordering – Vordering – Uitbreiding – Wijziging.
Art. 807 Ger.W. betreffende de uitbreiding of de wijziging van de vordering is niet van
openbare orde of van dwingend recht (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2002
S.1999.0144.F
nr. 363
Jeugdbescherming – Onderzoek met betrekking tot persoonlijkheid en milieu van
minderjarige – Aanwending van die stukken – Wettigheid.
De krachtens artikel 50, § 1, Jeugdbeschermingswet verrichte onderzoeken hebben geen
ander doel dan het bestuur over de persoon van de minderjarige te regelen of de geschikte
middelen voor zijn opvoeding of behandeling te bepalen, met inachtneming van zijn
belangen, en mogen niet worden aangewend voor andere doeleinden, zoals de beoordeling
van de burgerlijke aansprakelijkheid van de ouders (Art. 55 Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.)
12 november 2002
P.2002.0095.N
nr. 598
Begrip – Elektriciteitsvoorziening – Lijnen – Steunen – Wegname – Kosten – Aard –
Overeenkomst – Verenigbaarheid.
De bepaling dat de kosten van het wegnemen van lijnen en steunen voor
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elektriciteitsvoorziening ten laste vallen van hem die ze heeft aangebracht betreft niet de
wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap, noch legt ze de juridische
grondslagen vast waarop de economische orde of de morele orde van de samenleving
berust en is dus niet van openbare orde (Art. 16, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
13 december 2002
C.1999.0485.N
nr. 671
Arbeidsongeval – Bepalingen betreffende berekening van uitkeringen.
De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de berekening van uitkeringen zijn
van openbare orde
16 december 2002
S.2002.0065.N
nr. 674

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Wetten – Werking in de tijd.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of de toepassing voorschrijft op
de lopende overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
14 februari 2002
C.2000.0350.N
nr. 108
Artikel 1231, B.W. – Werking in de tijd.
De wet van 23 november 1998 die art. 1231 B.W. heeft ingevoerd, is ook van toepassing
op de voor haar inwerkingtreding gesloten overeenkomsten
6 december 2002
C.2000.0176.N
nr. 655

BESTANDDELEN
Door de partijen aan die overeenkomst gegeven benaming.
Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan
de bodemrechter die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gegeven
benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen
gegevens (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
23 december 2002
S.2001.0169.F
nr. 691

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding – Vordering in rechte – Wanprestatie –
Eenzijdige beslissing.
De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige
overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico, beslist haar verbintenissen niet uit te
voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd
beschouwt; bij het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die
de partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding
beslist, te oordelen dat, gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij
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geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen (Art.
1184, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.1999.0277.N
nr. 264
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding – Vordering in rechte – Wanprestatie –
Eenzijdige beslissing.
De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige
overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico, beslist haar verbintenissen niet meer uit
te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd
beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand zou worden hersteld; bij het
beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de partijen kunnen
laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen
dat, gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft
begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen (Art. 1184, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.2001.0185.N
nr. 266
Kanscontract – Kans op winst of verlies – Vereiste.
Een overeenkomst die zich aandient als een kanscontract, zoals een verkoop tegen
lijfrente, kan slechts als een kanscontract aangezien worden wanneer de kans op winst of
verlies die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is.
(Artikelen 1104 en 1964 Burgerlijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2000.0087.N
nr. 419
Bedongen mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen – Tegenprestatie –
Geldsom – Strafbeding.
Geen strafbeding in de zin van art. 1229, eerste lid, B.W. is het beding waarin een
geldsom wordt overeengekomen, niet ter vergoeding van de schade, maar als
tegenprestatie voor de in de overeenkomst vastgelegde mogelijkheid om die
overeenkomst eenzijdig te beëindigen
6 september 2002
C.2000.0150.N
nr. 421
Niet–uitvoering – Strafbeding – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter kan een strafbeding niet vernietigen omdat het bedrag ervan hoger is dan dat
van de potentiële schade (Artikelen 1226, 1231, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
6 december 2002
C.2000.0176.N
nr. 655

UITLEGGING
Twijfel.
Wanneer de rechter aan de hand van intrinsieke of extrinsieke gegevens van de akte de
betekenis of de draagwijdte van een overeenkomst niet kan bepalen, moet hij die
overeenkomst uitleggen ten nadele van degene die bedongen heeft en ten voordele van
degene die zich verbonden heeft (Art. 1162 Burgerlijk Wetboek.)
22 februari 2002
C.2000.0188.F
nr. 125
Collectieve arbeidsovereenkomst.
De uitlegging die de feitenrechter aan een niet algemeen verbindend verklaarde
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collectieve arbeidsovereenkomst geeft, is soeverein wanneer zij de bewijskracht van die
akte niet miskent
11 maart 2002
S.2000.0170.F
nr. 173

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Ontbinding – Exceptie van niet–uitvoering – Exceptie inherent aan contract.
Het recht op ontbinding en de exceptie van niet nakoming die gegrond zijn op de
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoren tot
het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaan vóór de wanprestatie zelf
en vóór de overdracht van de wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de rechten van
de schuldeiser en ongeacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden aangevoerd
(Artikelen 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
22 april 2002
C.1999.0264.N
nr. 243
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. –
Voorafgaande eenzijdige beslissing.
De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige
overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico, beslist haar verbintenissen niet uit te
voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd
beschouwt; bij het beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die
de partijen kunnen laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding
beslist, te oordelen dat, gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij
geen fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen (Art.
1184, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.1999.0277.N
nr. 264
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding met toepassing van artikel 1184 B.W. –
Voorafgaande eenzijdige beslissing.
De regel dat de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in
rechte moet worden gevorderd belet niet dat een contractpartij bij een wederkerige
overeenkomst, op eigen gezag en op eigen risico, beslist haar verbintenissen niet meer uit
te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd
beschouwt en verlangt dat de oorspronkelijke toestand zou worden hersteld; bij het
beoordelen van de gevolgen van de ontbinding en van de rechten die de partijen kunnen
laten gelden vermag de rechter die over de gerechtelijke ontbinding beslist, te oordelen
dat, gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij geen fout heeft
begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen (Art. 1184, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.2001.0185.N
nr. 266
Schadevergoeding.
Ingeval van foutieve niet–uitvoering van een contractuele verbintenis, moet de
schuldenaar van deze verbintenis, onder voorbehoud van de toepassing van de artikelen
1150 en 1151 B.W., de schuldeiser volledig vergoeden voor het verlies dat hij heeft
geleden en de winst die hij moet derven (Art. 1149 Burgerlijk Wetboek.)
15 november 2002
C.2000.0128.N
nr. 606
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Wanprestatie van beide partijen – Ontbinding – Schadevergoeding.
Ingeval hij een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie van beide partijen
ontbonden verklaart, moet de rechter de schade, waarop iedere partij recht heeft wegens
het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen, bepalen naar
evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen (Art. 1184 Burgerlijk
Wetboek.)
15 november 2002
C.2000.0128.N
nr. 606
Wederkerige overeenkomst – Wanprestatie van beide partijen – Contractuele
aansprakelijkheid – Schadevergoeding.
De omstandigheid dat beide partijen bij een wederkerige overeenkomst hun
verbintenissen niet zijn nagekomen, heft hun contractuele aansprakelijkheid niet op, noch
hun gehoudenheid, in evenredigheid van hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot
vergoeding van de andere partij van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg
is van hun tekortkomingen
15 november 2002
C.2000.0128.N
nr. 606
Aannemingsovereenkomst – Contractuele aansprakelijkheid.
De aannemer is enkel contractueel aansprakelijk als hij tekortkomt aan een van de
verbintenissen uit de overeenkomst; de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis
waarvan de aannemer wanuitvoering wordt verweten een resultaats– dan wel een
inspanningsverbintenis is. (Artikelen 1134, 1135, 1147 tot 1151, en 1779, 3° Burgerlijk
Wetboek.)
5 december 2002
C.2001.0316.F
nr. 652

ALLERLEI
Financieringshuur – Ontbinding van de leasingovereenkomst – Toerekening van de
opbrengst van de geleasede zaak.
Het is niet strijdig met de aard van een leasingovereenkomst in de zin van het Koninklijk
Besluit nr 55 van 10 november 1967, dat de rechter die de overeenkomst ontbonden
verklaart, de opbrengst van de geleasede zaak toerekent op de contractueel bedongen
vergoedingen die aan de leasinggever toekomen en op de door de leasingnemer
verschuldigde achterstallen. (Art. 1 K.B. nr 55 van 10 nov. 1967 tot regeling van het
juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur.)
8 november 2002
C.2000.0374.N
nr. 594

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Werken voor rekening van de Staat – Voorrecht van de onderaannemer van de aannemer
aan wie de opdracht gegund is – Werken voor rekening van een Gewest – Voorrecht –
Toepassing.
Het voorrecht dat bij artikelen 1 en 3 W. 3 jan. 1958 wordt verleend aan de
onderaannemers van de aannemer aan wie de werken voor rekening van de Staat zijn
gegund voor hetgeen door de Staat, opdrachtgever, verschuldigd is, geldt voor de
onderaannemers van werken die voor rekening van een Gewest worden uitgevoerd (Art.
71, § 1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten;
Artikelen 96 tot 99 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit.)
1 maart 2002
C.1999.0567.F
nr. 153
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Gunning – Onregelmatige gunning – Laagste regelmatige inschrijver.
De inschrijver, wiens offerte de laagste wordt omdat de offerte van degene aan wie de
opdracht was gegund onregelmatig is, en die, enerzijds, op het ogenblik dat de opdracht
werd gegund, de wegens overschrijding van het totaalbedrag van de werken vereiste
afwijking aanvroeg, waarbij die aanvraag niet door de bevoegde publiekrechtelijke
overheid voor advies aan de erkenningscommissie is bezorgd, en die, anderzijds, op het
ogenblik van de gunning van de opdracht, voldoet aan de bepalingen van het bijzonder
bestek, is de laagste regelmatige inschrijver die gerechtigd is vergoeding te vorderen voor
de schade te wijten aan de gunning van de opdracht aan de aannemer (Art. 12, § 1, eerste
lid Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten.)
8 maart 2002
C.2000.0028.F
nr. 170
Wijziging van de contractuele voorwaarden – Wijziging door een met redenen omklede
beslissing – Eenzijdige wilsuiting van de minister.
Na het gunnen van de opdracht kan van de essentiële bepalingen en voorwaarden van een
overeenkomst, gesloten voor rekening van de Staat, slechts worden afgeweken door een
met redenen omklede beslissing van de bevoegde minister; een eenzijdige wilsuiting van
de minister kan de administratie jegens de aannemer verbinden (Art. 52 K.B. 14 okt. 1964
betreffende het sluiten van overeenkomsten voor rekening van de Staat.)
27 mei 2002
C.1999.0051.N
nr. 318
Aannemingen van werken – Algemene aannemingsvoorwaarden – Toepassing –
Aanvullende borgtocht – Voorwerp.
Uit de artikelen 7, § 1, en 9, 1 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten
en uit de artikelen 1.A.2, 5.A. en 7.A. van het bijzonder typebestek 108 volgt dat, behalve
ingeval ervan wordt afgeweken door de bepalingen van het bijzonder typebestek 108, de
aanneming onderworpen is aan alle voorschriften van de algemene
aannemingsvoorwaarden, en dat de aanvullende borgtocht, die onder dezelfde regeling
valt als de gewone borgtocht, als onderpand dient voor de nakoming van de
verplichtingen van de aannemer, tot de opdracht volledig en correct is uitgevoerd
(Artikelen 7, § 1, en 9, § 1 M.B. 10 aug. 1977.)
3 oktober 2002
C.2000.0177.F
nr. 505
Herziening van de opdracht – Vergoeding van de aannemer – Laattijdige betaling –
Kapitalisatie van interesten – Rentevoet.
De rentevoet die art. 15, § 4, eerste lid, M.B. 10 aug. 1977 vastlegt m.b.t. interesten
waarop de aannemer recht heeft wanneer de betalingstermijn verstreken is, geldt voor
interesten die onder de voorwaarden van art. 1154 B.W. gekapitaliseerd zijn (Art. 1154
Burgerlijk Wetboek; Art. 15, § 4, eerste lid M.B. 10 aug. 1977.)
12 december 2002
C.2001.0216.F
nr. 669
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PENSIOEN
ZELFSTANDIGEN
Rustpensioen – Gelijke behandeling – Mannen en vrouwen – Toepassingsgebied –
Uitsluiting – Pensioenleeftijd – Verschil – Mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen – E.G.
– Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. – Bepaling – Uitlegging – Prejudiciële vraag –
H.v.J..
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.E.G.–Verdrag of van een handeling
van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn van de Raad
79/7/EEG van 19 dec. 1978, voor het Hof van Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te
wijzen, in casu in een zaak waar de uitlegging van het begrip "pensioenleeftijd" aan de
orde is, vraagt het Hof in de regel, aan het Hof van Justitie om bij wijze van prejudiciële
beslissing uitspraak te doen (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap; Art. 7, § 1, a E.E.G.–Richtlijn 79/7 van 19 dec.
1978; Art. 3, § 1, tweede lid K.B. nr 72 van 10 nov. 1967 betreffende het rust– en
overlevingspensioen der zelfstandigen.)
29 april 2002
S.2001.0137.F
nr. 260

MILITAIR PENSIOEN
Luchtvaart – Luchtmacht – Varend personeel – Dienstverbintenis – Einde – Vertrekgeld –
Voorwaarden – "In dienst zijn".
Met de termen "nadat hij negen jaar dienst volbracht heeft" wordt in art. 12 van de wet
van 23 december 1955 niet het louter "in dienst zijn gedurende negen jaar" bedoeld, maar
wel het volbrengen van de dienst gedurende negen jaar, dus een werkelijke dienst, wat
inhoudt dat een periode van non–activiteit niet in aanmerking komt voor de berekening
van de bedoelde negen jaar volbrachte dienst. (Art. 12 Wet 23 dec. 1955 betreffende de
hulpofficieren van de Luchtmacht, piloten en navigatoren.)
18 november 2002
C.2000.0324.N
nr. 612

POLITIE
Gerechtelijke politie – Onderzoek van misdaden en wanbedrijven – Proactieve recherche
– Zogenaamd reactieve recherche – Verschil.
De proactieve recherche verschilt van de zogenaamd reactieve recherche, in zoverre zij
betrekking heeft op nog niet gepleegde misdrijven of op reeds gepleegde maar nog
onbekende misdrijven, terwijl de zogenaamd reactieve recherche erin bestaat reeds
gepleegde misdrijven op te sporen, de daders van de reeds gepleegde misdrijven te
identificeren en zowel de bewijzen op te sporen als de gegevens te verzamelen die voor de
uitoefening van de strafvordering dienstig zijn (Art. 28bis Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2002.0072.F
nr. 143
Onderzoek in strafzaken – Fouillering.
Nu fouilleren zoals bedoeld in art. 28 Wet Politieambt het zintuiglijk speuren is in, op of
onder de kleding van een aanwezige persoon of de controle van de bagage van die
persoon, maakt geen fouillering uit in de zin van de wet het onderzoek naar de aard, de
samenstelling of de inhoud van een bij een politioneel optreden vrijwillig aan een
bevoegde politieambtenaar overhandigd voorwerp
19 maart 2002
P.2000.1597.N
nr. 188

– 224 –
Politionele uitlokking.
De politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf bestaat erin bij degene die een
misdrijf zal plegen, de criminele wil te doen ontstaan of deze te versterken; er is geen
politionele uitlokking wanneer het opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig
optreden van de overheidsagent en dat deze zich dan heeft beperkt tot het scheppen van de
gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden dat hij de
uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij met zijn
misdadig voornemen te breken
17 december 2002
P.2002.0027.N
nr. 675

POLITIE OVER DE KOOPHANDEL
Aanhangigmaking – Omvang.
Tenzij de onderzoeksrechter zelf een misdaad of een wanbedrijf op heterdaad ontdekt,
worden bij de onderzoeksrechter alleen de feiten aanhangig gemaakt die vermeld staan in
de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek, en, in voorkomend geval, in
de aanvullende vorderingen van het O.M. of in de akte van burgerlijke–partijstelling. (Art.
61 Wetboek van Strafvordering.)
11 december 2002
P.2002.1587.F
nr. 668

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Cassatiemiddel –
Belastingzaken – Geschonden wetsbepaling – Vereiste vermelding.
Wanneer een cassatiemiddel tegen de bestreden beslissing aanvoert dat ze de strekking
van een wetsbepaling miskent, maar zich niet op de schending van die wetsbepaling doch
enkel op de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. beroept, is het niet ontvankelijk;
derhalve is het Hof van Cassatie niet gehouden aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag
te stellen waarmee de grief wordt gestaafd (Art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 februari 2002
F.2000.0108.F
nr. 95
Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van cassatie – Niet
ontvankelijk middel.
Er is geen aanleiding tot het stellen van een in het middel voorgestelde prejudiciële vraag
aan het Arbitragehof, wanneer dit middel niet ontvankelijk is op grond van de eigenheid
van de cassatieprocedure en de reden van de niet–ontvankelijkheid niet zelf het voorwerp
uitmaakt van het verzoek tot het stellen van de prejudiciële vraag (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk middel.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
6 maart 2002
P.2002.0152.F
nr. 160
Arbitragehof – Verplichting voor het Hof van cassatie – Grenzen – Artikelen 10 en 11,
Gw. (1994) – Artikel 26, eerste lid, 3° en tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.
Het Hof van Cassatie hoeft het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen, als die
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betrekking heeft op de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door bepalingen waarop
het bestreden arrest niet is gegrond
19 maart 2002
P.2000.1603.N
nr. 189
Merken – Benelux–Overeenkomst. Benelux Merkenwet – Depot – Teken – Rechterlijke
toetsing – Bevoegdheid – Ambtshalve reden – Nationale procesregels – Toepasselijkheid
– Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag of nationale
procesrechtelijke regels, die opleggen, vooraleer in te gaan op een verzoek van een partij
op grond van ambtshalve gegeven redenen, aan de wederpartij de mogelijkheid te bieden
hiertegen verweer te voeren mede moeten betrokken worden bij de bepaling van de
bevoegdheid van de nationale rechter om het gedeponeerde teken te toetsen, moet het Hof
in de regel die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart
1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis
en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Ander middel – Antwoord – Hof van Cassatie.
Wanneer een door het Hof van Cassatie op een cassatiemiddel te geven antwoord nauw
samenhangt met een verwacht antwoord op een prejudiciële vraag om uitlegging die dor
een ander middel vereist is, wordt eerstgenoemd antwoord aangehouden.
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Merken – Benelux–Overeenkomst. Benelux Merkenwet – Teken – Benelux–merkenbureau
– Weigering – Rechterlijke toetsing – Bevel tot gedeeltelijke inschrijving –
Geoorloofdheid – Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof van Cassatie rijst, zoals de vraag hoever de
inhoudelijke toetsing van het gedeponeerde teken kan strekken en inzonderheid of de
bevoegde rechter een inschrijving mag bevelen voor bepaalde waren of diensten van een
klasse met uitsluiting van andere van dezelfde klasse in een geval waar, voor het
Benelux–Merkenbureau, de deposant de mogelijkheid van een gedeeltelijke inschrijving
niet heeft overwogen en het Benelux–Merkenbureau de gevraagde inschrijving zonder
enige uitzondering heeft geweigerd voor een volledige klasse, moet het Hof in de regel
die vraag aan het Benelux–Gerechtshof stellen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965
betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Artikelen 6bis en
6ter Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
27 juni 2002
C.2000.0472.N
nr. 391
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Arbitragehof – Vroeger arrest –
Vraag met hetzelfde onderwerp – Hof van Cassatie – Verplichting.
Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof, wanneer een middel een vraag,
als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de strafrechter om over de
opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, is het
Hof niet ontslagen van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al heeft het Arbitragehof, bij wijze van een prejudiciële beslissing,
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over een vraag met hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (Art. 26, § 1, 3° en § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 149 en 150 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
24 september 2002
P.2001.0834.N
nr. 472
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Hoger beroep – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Vrijspraak van de beklaagde – Hoger beroep van de
burgerlijke partij – Veroordeling – Eenstemmigheid.
Het Hof van Cassatie stelt een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, wanneer
verweerder aanvoert dat art. 211bis Sv. de artikelen 10 en 11 Gw. schendt, als dat art.
211bis zo wordt geïnterpreteerd dat het de appelrechters, waarbij alleen het hoger beroep
van een burgerlijke partij aanhangig is gemaakt, verplicht met eenparigheid van stemmen
uitspraak te doen wanneer zij de beslissing wijzigen van de eerste rechter, die zich
onbevoegd had verklaard om, wegens de vrijspraak van de beklaagde, kennis te nemen
van de rechtsvordering van die burgerlijke partij, en zij die rechtsvordering geheel of
gedeeltelijk gegrond verklaren, aangezien die eenstemmigheid niet is vereist ingeval de
vordering van de getroffene om de vergoeding van dezelfde schade voor het burgerlijk
rechtscollege te verkrijgen, in eerste aanleg verworpen werd, en die getroffene in hoger
beroep een wijziging van het vonnis heeft verkregen waarbij zijn vordering geheel of
gedeeltelijk wordt toegewezen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis Wetboek
van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 oktober 2002
P.2002.0828.F
nr. 519
Arbitragehof – Verplichting – Beperkingen – Kort geding – Aangewezen wetsbepalingen.
Aangezien de appelrechters van oordeel waren dat de eisers, m.b.t. de toepassing van de
artikelen 60 en 60bis Vennootschappenwet, geen enkele toereikende schijn van rechten
kunnen aanvoeren, dient het Hof van Cassatie het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te
stellen over de verenigbaarheid van voornoemd art. 60 met de artikelen 10 en 11 Gw (Art.
26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 oktober 2002
C.2001.0268.F
nr. 551
Grondslag – Wetten op de rijkscomptabiliteit – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
naar gemeen recht – Verjaringstermijn – Verschil – Arbitragehof – Verplichting van het
Hof van Cassatie – Verjaring – Staat en provincie – Onterechte benoeming – Vordering
van het slachtoffer – Discriminatie.
Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding
wegens het nadeel geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als
tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze benoeming vernietigd werd door de Raad van
State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de wetsbepalingen betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden
toegepast op een vordering voortvloeiend uit art. 1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof (Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989; Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.)
22 november 2002
C.2000.0360.N
nr. 622

RAAD VAN STATE
Tijdig getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve overheid – Nietigverklaring.
Een arrest van de Raad van State houdende vernietiging van de weigeringsbeslissing van
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de administratieve overheid, plaatst partijen terug in de toestand waarin zij zich bevonden
ten tijde van het indienen van het beroep
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209
Vernietigingsarrest – Gezag van gewijsde.
De rechter die oordeelt over de terugwerkende kracht van een arrest van de Raad van
State, dat zelf daarover geen uitspraak heeft gedaan, miskent het gezag van gewijsde van
dat arrest niet
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Beroep tot nietigverklaring – Akte of reglement
van administratieve overheid.
Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de
overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn
administratieve overheden mits hun werking door de overheid wordt bepaald en
gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; wanneer die
instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de
Raad van State worden nietig verklaard (Art. 14 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
6 september 2002
C.2002.0177.N
nr. 423
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Vlaamse Gemeenschap – Universiteiten –
Gesubsidieerde vrije universiteit – Personeel – Dienstbetrekking – Arbeidsovereenkomst
– Geschillen.
De personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichten macht
aangesteld of benoemd zijn op de wijze gepreciseerd in het decreet Vlaamse Parlement 12
juli 1991, zijn aangesteld of benoemd bij middel van een arbeidsovereenkomst waarvan
de toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoort (Artikelen 144 en 145
Grondwet 1994; Art. 478, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2002.0177.N
nr. 423
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Beroep tot nietigverklaring – Akte of reglement
van administratieve overheid.
Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de
overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn
administratieve overheden mits hun werking door de overheid wordt bepaald en
gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; wanneer die
instellingen een deel van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de
Raad van State worden nietig verklaard; het enkele feit dat een instelling geen organiek
verband heeft met de overheid sluit de bevoegdheid van de Raad van state niet uit
6 september 2002
C.2001.0382.N
nr. 422
Afdeling wetgeving – Advies – Reglementair besluit – Dringende noodzakelijkheid –
Werkloosheid – Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde – Ministerieel besluit van
27 april 1994.
De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken
instellingen en werklozen zo snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van
de herziene verplichtingen die zij hebben tegenover de directeur van het
werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde geeft de
reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die
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overwegingen omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de
geplande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan
worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen (Art. 18, §§ 2 en 5 M.B.
26 nov. 1991; zoals gewijzigd bij art. 1 M.B. 27 april 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426
Afdeling wetgeving – Reglementaire besluiten – Advies – Dringende noodzakelijkheid –
Beoordeling door de minister.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is die
hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire
besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door
het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft
overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip dringende
noodzakelijkheid te miskennen (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426
Arrest afdeling administratie – Advocaat bij het Hof – Cassatieberoep zonder bijstand.
Het cassatieberoep tegen een arrest van de R.v.St., afdeling administratie, dat ingesteld is
zonder de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvankelijk (Art.
1080 Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B.
van 12 jan. 1973; Art. 1 Regentsbesluit 23 aug. 1948.)
16 september 2002
C.2001.0196.F
nr. 450

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Geschil – Bestanddelen – Partijen – Debat op tegenspraak – Rechter – Grondslag –
Uitlegging.
Door zijn beslissing te gronden op de gegevens die hem regelmatig door de partijen zijn
voorgelegd tijdens een debat op tegenspraak en op de uitlegging die hij eraan geeft,
beslecht de rechter, enerzijds een hem voorgelegd geschil en miskent hij, anderzijds, het
recht van verdediging van de partijen niet
11 maart 2002
C.2001.0308.F
nr. 172
Deskundigenverslag – Geen opmerkingen – Algemeen beginsel van het recht van
verdediging.
De omstandigheid dat een partij geen opmerkingen heeft gemaakt aan de deskundige
ontneemt haar niet het recht om haar grieven i.v.m. het deskundigenonderzoek aan de
beoordeling van de rechter te onderwerpen
10 mei 2002
C.2001.0545.F
nr. 286
Vonnissen en arresten – Afwijzing van de vordering – Excepties – Heropening van het
debat.
De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem
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niet hadden opgeworpen (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 mei 2002
C.2001.0330.F

nr. 303

Op de algemene ervaring berustend feit.
De rechter die zijn beslissing grondt op een op de algemene ervaring berustend feit
schendt de artikelen 1315 B.W. en 870 Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen
beginsel van het recht van verdediging (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek.)
14 november 2002
C.2001.0125.F
nr. 605

STRAFZAKEN
Bewijslast – Aanpassing – Grenzen – Recht op stilzwijgen van de beklaagde.
De wetgever mag het bewijsrecht in strafzaken bijstellen in zoverre die bijstelling
verenigbaar is met de eerbiediging van het recht van verdediging, waartoe het recht op
stilzwijgen en bijgevolg ook de regels betreffende de bewijslast behoren
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Strafvordering – Kwalificatie – Wijziging.
De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, noch de schending van art. 6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf,
al was het subsidiair, voorstelt de kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de
plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (Artikelen 6, § 3, a en 6, § 3, b Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1416.F
nr. 18
Sluiting van het debat – Nieuwe stukken – Heropening van het debat.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de rechter beslist om het debat niet te heropenen en de stukken te weren en die
volgens hem geen nieuwe stukken zijn en die de beklaagde heeft neergelegd na de sluiting
van het debat
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Eerlijk proces – Begrip – Dossier – Voeging van stukken – Ander lopend onderzoek.
Wanneer de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. regelmatig tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn recht
van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de
zin van art. 6.1 E.V.R.M., alleen op grond dat stukken niet bij het dossier zouden zijn
gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd wordt naar dezelfde feiten of naar
daarmee samenhangende feiten, dat evenwel tegen andere personen is gericht (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Hoger beroep – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Termijnen – Sanctie.
De termijnen die bepaald worden in art. 12, § 1, vijfde lid, W. 22 maart 1996 betreffende
de erkenning van en de samenwerking met het Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en
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het Internationaal Tribunaal voor Ruanda – bepaling krachtens hetwelk de kamer van
inbeschuldigingstelling de betrokkene hoort binnen vier dagen te rekenen van zijn hoger
beroep en uiterlijk binnen acht dagen uitspraak doet – houden geen verband met de in art.
12, Gw., bedoelde termijn, en zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid, zodat de
niet–naleving ervan alleen weerslag kan hebben op de geldigheid van de rechtspleging als
zij het recht van verdediging schendt (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22 maart 1996; Art. 12,
derde lid Grondwet 1994.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Burgerlijke rechtsvordering – Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde – Betwisting
omtrent de aansprakelijkheid – Aan burgerlijke partij verweten fout – Gebrek aan
precisering met betrekking tot de verweten fout – Veroordeling wegens een concrete fout
– Toepassing.
Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in
oorzakelijk verband met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening
van het debat te bevelen teneinde hem toe te laten zich op deze concrete fout te
verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij niet volledig
verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband
met de schade aan eiser wordt verweten
12 februari 2002
P.2000.0984.N
nr. 96
Rechtspleging voor het hof van beroep – Zaak in voortzetting gesteld met het oog op de
neerlegging van conclusie door de burgerlijke – Mogelijkheid voor beklaagde om het
laatst het woord te krijgen – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Wanneer uit de rechtspleging niet volgt dat de beklaagde, zelfs door tussenkomst van zijn
raadsman, voor het hof van beroep de miskenning van zijn recht van verdediging heeft
aangevoerd vóór of na de neerlegging van de conclusie van de burgerlijke partij op de
terechtzitting waar dat hof de zaak in voortzetting heeft gesteld met het oog op die
neerlegging, kan hij dat verweer niet voor de eerste keer voor het Hof aanvoeren
13 februari 2002
P.2001.1513.F
nr. 100
Eenzijdige analyse van in beslag genomen producten – Betwisting van de bewijswaarde
ervan.
Wanneer de resultaten van een niet–tegenwerpelijke analyse van tijdens het
opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek in beslag genomen producten als
bewijsmiddel worden aangewend, houdt het recht van verdediging in dat die resultaten
aan de tegenspraak van de partijen worden onderworpen door hen de mogelijkheid te
bieden de bewijswaarde van die resultaten aan te vechten.
19 februari 2002
P.2000.1100.N
nr. 117
Bewijs – Geen bijzonder bewijsmiddel – Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk
geding tussen beklaagde en burgerlijke partij – Niet contradictoir deskundigenonderzoek
– Beoordelingsvrijheid – Debat op tegenspraak – Toepassing.
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in
strafzaken vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te beoordelen van het
regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding
tussen de beklaagde en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het
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deskundigenonderzoek niet alle regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de
tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (Artikelen 312 en 342
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2000.1165.N
nr. 155
Huiszoeking – Delegatie – Huiszoekingsbevel – Niet–vermelding van het misdrijf.
De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel
tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen
schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, noch een miskenning van het recht van
verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de
feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen
voeren, de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoering onderzoekt
inzonderheid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen
hieromtrent verweer voeren. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Gerechtelijk onderzoek – Persoon die met toestemming van de onderzoeksrechter
technische bijstand verleent – Geen mededeling dat hij reeds verdacht is of later verdacht
zou kunnen zijn – Latere inverdenkingstelling en vervolging.
Wanneer een persoon aan de onderzoekers of de aangestelde deskundige voor de
vervulling van hun opdracht op hun verzoek en met toestemming van de
onderzoeksrechter technische bijstand verleent, belet dit niet dat het gerechtelijk
onderzoek ook tegen hem wordt gevoerd en hij later wegens de feiten die daarvan het
voorwerp uitmaken, in verdenking gesteld en vervolgd wordt, indien er aanwijzingen zijn
dat hij bij deze feiten betrokken is; de omstandigheid dat aan deze persoon, die zijn
medewerking steeds kan weigeren, niet wordt medegedeeld dat hij reeds verdacht is of
later verdacht zou kunnen zijn, tast de loyaliteit van de bewijsvoering niet aan en brengt
zijn recht van verdediging niet in het gedrang.
23 april 2002
P.2002.0174.N
nr. 247
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Bezwaren –
Motivering – Tegenovergestelde beoordeling – Miskenning.
Wanneer de burgerlijke partij in conclusie het bestaan, in feite, van bezwaren aanvoert,
miskent de andersluidende beoordeling door het onderzoeksgerecht, bij de uitspraak over
de regeling van de rechtspleging, van de feitelijke gegevens die aan de tegenspraak van
die burgerlijke partij zijn voorgelegd, op zich het recht van verdediging van die partij niet.
8 mei 2002
P.2001.1395.F
nr. 281
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Hoger beroep – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Verhoor – Termijn – Sanctie – Niet–naleving.
De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de
betrokkene moet horen m.b.t. zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om
een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tegen hem uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, zodat de niet–naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van
de rechtspleging als zij het recht van verdediging miskent (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22
maart 1996.)
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16 juli 2002

P.2002.0929.F

nr. 399

Getuigen – Horen van getuigen ter terechtzitting – Beoordeling door de rechter.
De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde tot het ter
terechtzitting horen van een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet kan
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, levert geen schending op van de artikelen
6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van verdediging (Artikelen 6.1 en
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
10 september 2002
P.2002.0496.N
nr. 433
Onderzoeksrechter – Bevoegdheid ratione loci – Onbevoegde onderzoeksrechter –
Verrichte onderzoekshandelingen – Geldigheid.
Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken aan zijn
natuurlijke rechter en zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de
onderzoekshandelingen die verricht worden door een ratione loci niet–bevoegde
onderzoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor latere
vervolgingen (Art. 62bis Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2002.0732.F
nr. 439
Bewijsmiddel – Telefoontap – Onwettigheid – Aantasting.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Strafvordering – Beklaagde – Vertegenwoordiging door raadsman – Weigering – Hoger
beroep – Miskenning.
Wanneer uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters het beroepen vonnis, dat de
niet–verschenen beklaagde het recht weigerde om zich door zijn raadsman te laten
vertegenwoordigen, weliswaar niet hebben vernietigd, maar het onderzoek van de zaak
volledig hebben hervat en, op eigen gronden, zowel over het verzet als over het hoger
beroep uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het beroepen
vonnis en zonder dat te bevestigen, enerzijds, en eiser zich voor het hof van beroep heeft
kunnen verdedigen met de bijstand van een advocaat, en zijn zaak heeft kunnen laten
onderzoeken onder de bij art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde voorwaarden, anderzijds, miskent
het bestreden arrest noch het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk proces
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 september 2002
P.2001.1652.F
nr. 457

– 233 –
Strafvordering – Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van stukken –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475
Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het voorbereidende
onderzoek, tijdens een ter uitvoering van een internationale ambtelijke opdracht
georganiseerde videoconferentie, in België en zonder bijstand van een advocaat
geconfronteerd wordt met een persoon van buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland
wel door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert niet noodzakelijkerwijs een miskenning
van het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die
omstandigheid tot een dergelijke miskenning heeft geleid
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen.
Noch art. 136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van
inbeschuldigingstelling toe de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen
te verhoren, wanneer zij uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging (Art.
136bis Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Bewijs – Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet
aan tegenspraak voorgelegd.
In de regel kan de strafrechter zijn overtuiging niet stoelen op feitelijke gegevens die niet
aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd en waarvan hij buiten de terechtzitting
kennis heeft gekregen
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Gevangen genomen beschuldigde –
Verplichting om te verschijnen.
De gevangen genomen beschuldigde moet verschijnen; uit de omstandigheid alleen dat hij
tijdens het debat de wil heeft geuit het debat niet langer bij te wonen en gevraagd heeft bij
verstek te worden berecht, volgt niet dat het hof van assisen, door de behandeling van zijn
zaak desalniettemin in zijn bijzijn voort te zetten, het recht van verdediging miskent. (Art.
310 Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
2 oktober 2002
P.2002.0832.F
nr. 501

– 234 –
Ten laste gelegde feiten – Verduidelijkingen door de rechter – Voorafgaande
waarschuwing aan de beklaagde.
De strafrechter die de aard, kwalificatie en strafbare periode van de ten laste gelegde
feiten niet wijzigt, maar zich ertoe beperkt de in de oorspronkelijke telastlegging bedoelde
periode van de misdrijven te beperken en het misdrijf te omschrijven in de bewoordingen
van het artikel van het Sw. waarop de vervolgingen gegrond waren, en vaststelt dat het
aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding gekwalificeerde
feit, zonder de beklaagde te hebben verzocht zich tegen de nieuwe telastlegging te
verdedigen, schendt art. 6 E.V.R.M. niet en miskent evenmin het recht van verdediging
(Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Heropening van het debat – Beoordeling – Neerlegging van stukken na sluiting van het
debat – Gevolgen – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Artikel 6.1 – Eerlijk
proces – Gelijkheid der wapens.
Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat,
oordeelt de rechter in feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij
beslist zulks niet te moeten doen, rest hem geen andere mogelijkheid dan die stukken uit
de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter aldus beslist heeft op die
stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de
beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 E.V.R.M., en m.n. zijn
recht op de gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
9 oktober 2002
P.2002.1183.F
nr. 522
Bijkomende onderzoeksopdracht – Vordering – Verwerping.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over de noodzaak of opportuniteit van
bijkomende onderzoeksmaatregelen, voor zover hij het recht van verdediging niet miskent
wanneer hij weigert de gevorderde maatregel te bevelen
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561
Kwalificatie – Wijziging – Gerecht op verwijzing na cassatie.
Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin
miskend door het feit alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat
als gerecht op verwijzing uitspraak doet t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd
verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie. (Art. 6.3, a Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561
Feiten – Wettelijke kwalificatie – Verplichting van de rechter – Omvang – Gevolgen van
de feiten die na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn gekomen.
De feitenrechter heeft niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht om aan de bij hem
aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels inzake
bevoegdheid en het recht van verdediging eerbiedigt; hij moet rekening houden met de
gevolgen van die feiten, zelfs als zij na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn
gekomen
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

– 235 –
Bewijs – Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet
aan tegenspraak onderworpen – Algemeen bekende feiten.
Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op
feiten die op de algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op
feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen en
waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft (Art. 154 Wetboek van
Strafvordering.)
6 november 2002
P.2002.0755.F
nr. 586
Beklaagde – Dagvaarding – Voorgeschreven vermeldingen.
Art. 182 Sv. vereist enkel dat de dagvaarding het feit dat de telastlegging uitmaakt en
kenmerkt, op die wijze omschrijft dat het voorwerp ervan voldoende blijkt voor de
beklaagde en diens recht van verdediging verzekerd wordt (Art. 182 Wetboek van
Strafvordering.)
12 november 2002
P.2001.0962.N
nr. 597
Bewijs – Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Gegevens
niet onderworpen aan de tegenspraak.
De rechter kan zijn overtuiging niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn buiten
het onderzoek of het debat en waarover de partijen dus geen tegenspraak hebben kunnen
voeren.
20 november 2002
P.2002.0708.F
nr. 616
Jeugdbescherming – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Voorbereidende
rechtspleging – Handhaving in hun omgeving – Hoger beroep van het openbaar
ministerie – Jeugdkamer van het hof van beroep – Minderjarige van verschijning
vrijgesteld – Vordering van het openbaar ministerie – Afwezigheid van de minderjarige –
Geen advocaat.
Het arrest van de jeugdkamer van een hof van beroep miskent het recht van verdediging,
wanneer het, op het hoger beroep van het O.M., de beslissing van de jeugdrechtbank
bevestigt, die de voorlopige terugkeer van de minderjarige naar zijn gezin bevolen had,
onder toezicht van een afgevaardigde bij de dienst van gerechtelijke beslissing, als de
terechtzitting waarop het O.M. in zijn vorderingen is gehoord in afwezigheid van, m.n., de
minderjarige is gehouden, die van verschijning was vrijgesteld, en als daarenboven niet
blijkt dat die minderjarige door een advocaat is bijgestaan op de terechtzitting waarop hij
aanwezig was. (Art. 52ter, tweede lid Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming.)
27 november 2002
P.2002.1423.F
nr. 637
Vrijheidsberoving – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Onderzoeksrechter –
Verhoor van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Geen bijstand – Eerlijk proces –
Recht van verdediging.
Alleen uit het feit dat noch art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere
wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan
tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel,
van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang kan worden
gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artikelen 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov.
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1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Anonieme getuige – Verhoor ter terechtzitting – Verzoek van de beklaagde – Verwerping
van de rechter.
De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak
van bijkomende onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij
het verzoek van de beklaagde tot het verhoor van een anonieme getuige ter terechtzitting
met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich voldoende ingelicht acht en hij zijn
oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende mate op de
tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op
(Artikelen 153 en 155 Wetboek van Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2002
P.2002.0027.N
nr. 675
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging
– Raadsman van de inverdenkinggestelde – Inzage van het dossier – Geen inzage.
Ook al wordt bewezen geacht dat de raadsman van de inverdenkinggestelde, in
tegenstelling tot laatstgenoemde, geen inzage heeft gekregen van het dossier gedurende
twee volle dagen vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, dan nog kan die
omstandigheid het arrest niet onwettig maken, wanneer uit geen enkel stuk van de
rechtspleging blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een latere
datum te verdagen om hun verdediging beter voor te bereiden (Art. 30, § 2, vijfde lid Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Vordering in rechte – Voorwerp – Ambtshalve wijziging door de rechter.
Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het voorwerp van de vordering niet
ambtshalve wijzigen door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een andere te
vervangen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2002
P.2001.1045.F
nr. 122
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de procureur–
generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0066.N
nr. 168

– 237 –
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een partij –
Ontvankelijkheid.
Daar alleen de procureur–generaal bij het hof van beroep kan vorderen dat de zaak wordt
onttrokken aan de rechter die ze in beraad heeft genomen, wanneer hij meer dan zes
maanden verzuimt ze te berechten, is dergelijk verzoek van een partij kennelijk
onontvankelijk. (Artikelen 652 en 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0101.N
nr. 169
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de procureur–
generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0066.N
nr. 168
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking – Verwijzing.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en
derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2002
C.2002.0066.N
nr. 168
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking – Verwijzing.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en
derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2002
C.2002.0066.N
nr. 210
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking –
Verwijzing.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtspleging niet langer mag
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde rechtscollege, anders
samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 juli 2002
C.2002.0315.N
nr. 406
Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de procureur–
generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
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27 augustus 2002

C.2002.0390.N

nr. 407

Bevoegdheid – Wet – Grondwettigheid – Toetsing.
De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te toetsen
(Art. 159 Grondwet 1994.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
Samenstelling van de zetel – Algemene rechtsbeginselen – Verbod om in een zelfde zaak
tegelijk rechter en partij te zijn – Aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat –
Vermeende schuldige traagheid van een onderzoek – Rechter die optrad in de
hoedanigheid van onderzoeksrechter – Rechter die rechtstreeks bij de zaak betrokken is.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak tegelijk rechter
en partij kan zijn, verbiedt een rechter die rechtstreeks bij een zaak betrokken is om in die
zaak te beslissen en dus eraan in de weg dat een rechter kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens de rechtsprekende functie, wanneer
hijzelf heeft deelgenomen aan de aangevoerde foutieve uitoefening van die functie
19 december 2002
C.2002.0285.F
nr. 685

BURGERLIJKE ZAKEN
Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken – Politierechtbank – Voetbalwet –
Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod oplegt – Vernietiging
van de beslissing welke een stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel –
Beschikkingsbeginsel.
De politierechtbank die overeenkomstig artikel 601ter, 3° van het Ger.W. kennis neemt
van het beroep van een persoon tegen de beslissing waarbij hem een administratieve
geldboete en een administratief stadionverbod werden opgelegd krachtens artikel 24 e.v.
van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden,
miskent het beschikkingsbeginsel wanneer zij, ongeacht de bevoegdheid daartoe, de
beslissingen vernietigt welke, krachtens artikel 44 van die wet, een stadionverbod als
beveiligingsmaatregel opleggen aan diezelfde persoon. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
17 januari 2002
C.2001.0128.N
nr. 38
Recht van verdediging – Beschikkingsbeginsel – Miskenning.
Het beschikkingsbeginsel en het algemeen beginsel van het recht van verdediging worden
miskend door de rechter die zijn beslissing grondt op een bekentenis die door een partij
niet aan de andere partij is tegengesteld of die tot staving van zijn beslissing ambtshalve
het bestaan van een contractuele verplichting in aanmerking neemt waarvan de stukken
niet aantonen dat een van de partijen ze aan de andere heeft tegengesteld, zonder die
middelen aan de tegenspraak van de partijen voor te leggen, en aldus ambtshalve
geschillen opwerpt die de openbare orde niet raken en waarvan de partijen het bestaan
hadden uitgesloten (Art. 1138, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
18 januari 2002
C.2000.0080.F
nr. 40
Conclusies – Rechterlijke termijnregeling – Bepaling van de rechtsdag – Aard.
Artikel 747, § 2 Ger.W. is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
7 maart 2002
C.1999.0348.N

nr. 165

– 239 –
Geschil – Bestanddelen – Partijen – Rechter – Grondslag – Uitlegging.
Door zijn beslissing te gronden op de gegevens die hem regelmatig door de partijen zijn
voorgelegd tijdens een debat op tegenspraak en op de uitlegging die hij eraan geeft,
beslecht de rechter, enerzijds een hem voorgelegd geschil en miskent hij, anderzijds, het
recht van verdediging van de partijen niet
11 maart 2002
C.2001.0308.F
nr. 172
Binnen de termijn genomen conclusie van wederantwoord – Incidenteel hoger beroep –
Ontvankelijkheid.
Wanneer de rechter krachtens art. 747, § 2, Ger.W. termijnen bepaalt om conclusies te
nemen, moet de conclusie die is overgelegd na het verstrijken van deze termijnen
ambtshalve uit de debatten worden geweerd: de in de door de rechter bepaalde termijn van
wederantwoord genomen conclusie mag er niet toe strekken nieuwe middelen aan te
voeren waarop een andere partij niet meer kan antwoorden en mag inzonderheid geen
incidenteel hoger beroep inhouden waardoor de grenzen van de debatten voor de
appelrechter worden verruimd. (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
14 maart 2002
C.2000.0198.N
nr. 179
Verzoek tot heropening der debatten – Opdracht van de rechter.
Art. 773 Ger.W wordt geschonden als de rechter nalaat uitspraak te doen over een
aanvraag tot heropening van de debatten (Art. 773 Gerechtelijk Wetboek.)
13 mei 2002
S.2001.0161.F
nr. 292
Rechtbank – Verhindering van de effectieve en plaatsvervangende rechters –
Toegevoegde advocaat – Rechterlijke organisatie – Samenstelling van het rechtscollege.
Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de orde,
kan het rechtscollege van de rechtbank alleen voltallig maken als niet alleen alle
raadsheren, maar ook alle plaatsvervangende rechters van die rechtbank zijn verhinderd
(Artikelen 321 en 322 Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2002
C.2000.0413.F
nr. 344
Behandeling en berechting van de vordering – Memorie, nota of stuk – Te late
overlegging – Sanctie.
Buiten het geval bepaald in art. 735 Ger.W. moet de rechter alle memories, nota's of
stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit het
debat weren, tenzij de partij tegen wie de stukken worden ingeroepen met die overlegging
heeft ingestemd en in het geval van de toepassing van artikel 748, § 2, van dit wetboek
(Art. 740 Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2002
C.2000.0147.N
nr. 420
Overleggen van stukken – Tijdstip – Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te
nemen.
De partijen moeten hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen; van die regel
wordt niet afgeweken wanneer de rechter termijnen heeft bepaald om te concluderen
(Artikelen 736, 740, 743 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
3 oktober 2002
C.2001.0511.F
nr. 506
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Rechtsdag – Wijziging – Niet–verschijning.
Wanneer de op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
rechtsdag door de rechter wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of
aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt op de gewijzigde rechtsdag, kan de rechter
die de zaak op die rechtsdag behandelt geen uitspraak doen op tegenspraak met toepassing
van dit artikel (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2002
C.1999.0537.N
nr. 534

STRAFZAKEN
Eindbeslissing over een geschilpunt – Behandeling van andere geschilpunten –
Samenstelling van de zetel.
Uit art. 779, eerste lid, Ger. W. volgt niet dat wanneer de rechtsmacht van de rechter over
een geschilpunt is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een eindbeslissing is
gewezen, de behandeling van de andere geschilpunten enkel door dezelfde rechters kan
geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uitspraak hebben gedaan (Art. 779,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2002
P.1999.1529.N
nr. 13
Kwalificatie – Wijziging – Voorwaarden – Recht van verdediging.
De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, noch de schending van art. 6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf,
al was het subsidiair, voorstelt de kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de
plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (Artikelen 6, § 3, a en 6, § 3, b Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1416.F
nr. 18
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Verhinderde magistraat – Vervanging
– Toegevoegde advocaat.
Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het
tableau van de Orde ingeschreven advocaat van ten minste dertig jaar oud aanwijzen om
hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende magistraten van de rechtbank
verhinderd zijn (Artikelen 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van stukken – Onaantastbare
beoordeling door de bodemrechter.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475
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Ultra petita – Schadevergoeding – Kapitalisatie – Hogere kapitalisatiecoëfficiënt –
Toegekend bedrag lager dan gevorderd bedrag.
Kent niet meer toe dan gevorderd, de rechter die een door kapitalisatie berekende
schadevergoeding toekent die lager is dan de door de benadeelde gevorderde vergoeding,
ook al heeft hij een hogere kapitalisatiecoëfficiënt toegepast dan door de benadeelde
voorgesteld (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2002
P.2001.1104.N
nr. 558
Feiten – Wettelijke kwalificatie – Verplichting van de rechter – Omvang – Gevolgen van
de feiten die na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn gekomen.
De feitenrechter heeft niet alleen de bevoegdheid, maar ook de plicht om aan de bij hem
aanhangig gemaakte feiten hun wettelijke kwalificatie te geven, mits hij de regels inzake
bevoegdheid en het recht van verdediging eerbiedigt; hij moet rekening houden met de
gevolgen van die feiten, zelfs als zij na de regeling van de rechtspleging aan het licht zijn
gekomen
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561
Bewijs – Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet
aan tegenspraak onderworpen – Algemeen bekende feiten.
Hoewel de strafrechter zijn overtuiging kan stoelen op algemeen bekende feiten of op
feiten die op de algemene ervaring berusten, kan hij zijn beslissing niet gronden op
feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegenspraak van de partijen en
waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft (Art. 154 Wetboek van
Strafvordering.)
6 november 2002
P.2002.0755.F
nr. 586
Sluiting van het debat.
Wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het sluiten van het debat en de rechter
oordeelt dat hij het debat niet hoeft te heropenen, dient hij dat stuk uit de rechtspleging te
weren.
20 november 2002
P.2002.0708.F
nr. 616

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Voorlopige hechtenis – Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten – Toezicht.
De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen,
hoeven de naleving van de bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na
te gaan m.b.t. de hechtenis die op het Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf het
verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
2 januari 2002
P.2001.1740.F
nr. 1
Uitlevering – Bepaling niet toepasselijk.
Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op degene tegen wie een uitleveringsprocedure
hangende is en die van zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelfde artikel
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
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fundamentele vrijheden.)
2 januari 2002

P.2001.1740.F

nr. 1

Artikel 6.3, a en b – Strafvordering – Kwalificatie – Wijziging.
De beklaagde kan noch de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, noch de schending van art. 6.3.a en b E.V.R.M. aanvoeren, wanneer hij zelf,
al was het subsidiair, voorstelt de kwalificatie van het misdrijf, de datum ervan of de
plaats waar het werd gepleegd, te wijzigen (Artikelen 6, § 3, a en 6, § 3, b Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1416.F
nr. 18
Eerlijk proces – Begrip – Dossier – Voeging van stukken – Ander lopend onderzoek.
Wanneer de beklaagde, voor het vonnisgerecht, de door het O.M. regelmatig tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken, kan hij niet beweren dat zijn recht
van verdediging is miskend of dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces in de
zin van art. 6.1 E.V.R.M., alleen op grond dat stukken niet bij het dossier zouden zijn
gevoegd of dat er nog steeds een onderzoek gevoerd wordt naar dezelfde feiten of naar
daarmee samenhangende feiten, dat evenwel tegen andere personen is gericht (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Eerlijk proces – Beoordeling.
Om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van art. 6.1 E.V.R.M., moet
worden onderzocht of de zaak, in haar geheel, het voorwerp van een eerlijk proces heeft
uitgemaakt (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring –
Onderzoeksgerecht – Onderzoeken – Rechtspleging voor het Internationaal Tribunaal –
Overeenstemming met het Verdrag – Toetsing.
Hoewel het onderzoeksgerecht, dat met toepassing van art. 12, W. 22 maart 1996,
uitspraak doet, m.n. moet nagaan of de feiten, die bedoeld worden in de door een rechter
bij het Internationaal Tribunaal voor Ruanda uitgevaardigd aanhoudingsbevel, tot de
bevoegdheid van dat Tribunaal behoren en of er geen dwaling in de persoon bestaat, is het
daarentegen niet bevoegd om te oordelen of de procedure voor het Internationaal
Tribunaal met het E.V.R.M. overeenstemt. (Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het
Internationaal Tribunaal – Uitvoerbaarverklaring – Raadkamer – Toepassing van het
Verdrag – Overbrenging van de aangehouden persoon.
Art. 13, W. 22 maart 1996, krachtens hetwelk de regering, met eerbiediging van hetgeen
in het E.V.R.M. is bepaald, de overbrenging van de aangehouden persoon uitvoert
overeenkomstig het Reglement van het Tribunaal, moet door de regering worden
nageleefd ; die wetsbepaling heeft betrekking op de overbrenging van de aangehouden
persoon en niet op de procedure tot uitvoerbaarverklaring van een aanhoudingsbevel, dat
door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda is uitgevaardigd met het
oog op de overbrenging van die persoon naar dat Tribunaal. (Art. 13 Wet 22 maart 1996.)
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23 januari 2002

P.2002.0054.F

nr. 49

Redelijke termijn – Overschrijding – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel, volgens hetwelk de duur van de rechtspleging de in art. 5.3 E.V.R.M.
bedoelde redelijke termijn heeft overschreden, is nieuw en derhalve niet ontvankelijk,
wanneer het voor het eerst voor het Hof van cassatie wordt aangevoerd (Art. 5.3 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Bevel tot aanhouding – Uitvoerbaarverklaring –
Onderzoeksgerecht – Recht van verdediging – Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. houdt geen verband met de uitoefening van het recht van verdediging
voor het onderzoeksgerecht, dat uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van
het aanhoudingsbevel dat door een rechter van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda
is uitgevaardigd met het oog op de overbrenging van de betrokkene naar dat Tribunaal
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 12 Wet 22 maart 1996.)
23 januari 2002
P.2002.0054.F
nr. 49
Artikel 8.2 – Eerbiediging van het privé–leven – Inmenging van het openbaar gezag –
Huiszoeking – Wettigheid.
De overeenkomstig de nationale wet regelmatig uitgevoerde huiszoeking is een bij artikel
8.2 EVRM en artikel 17.2 IVBPR toegestane inmenging van het openbaar gezag
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Anonieme getuige – Huiszoeking.
Een huiszoeking is niet onregelmatig en niet strijdig met artikel 8 EVRM en artikel 17
IVBPR op de enige grond dat zij het gevolg is van inlichtingen die door anonieme
getuigenissen zijn verkregen (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
12 februari 2002
P.2001.1534.N
nr. 99
Artikel 6.3.a – Recht van de beschuldigde om op de hoogte te worden gesteld van de
beschuldigingen – Termijn.
Het recht van elke beschuldigde om onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in
bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldigingen, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht; het
is niet van toepassing op de verhoren die de politie verricht tijdens een strafrechtelijk
vooronderzoek (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
13 februari 2002
P.2001.1540.F
nr. 102
Omvang van de bescherming.
De bescherming van de artikelen 8, lid 1 EVRM en 15 Gw. omvat de bedrijfsruimte in de
mate dat al daar ontwikkelde activiteiten een privé karakter vertonen of er vertrouwelijke
briefwisseling wordt bewaard.
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19 februari 2002

P.2000.1100.N

nr. 117

Strafrecht – Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing op misdrijven
onder oude wet gepleegd.
Art. 7 EVRM en art. 15.1 IVBPR brengen alleen mee dat de beklaagde retroactief
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd
26 februari 2002
P.2000.1034.N
nr. 129
Tuchtzaken – Orde van architecten – Beroepstucht – Raad van beroep – Tuchtstraf –
Evenredigheid – Beoordelingsbevoegdheid – Toetsing door het Hof.
Binnen de bij de wet en het E.V.R.M. gestelde perken bepaalt de rechter in feite en
derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de zwaarte van de
bewezen verklaarde inbreuken; het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de
vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de raad van
beroep van de Orde van Architecten heeft geoordeeld met miskenning van art. 3 E.V.R.M.
28 februari 2002
D.2001.0008.N
nr. 150
Recht op eerbiediging van privé–, familie– en gezinsleven – Strafzaken – Huiszoeking –
Delegatie – Huiszoekingsbevel – Niet–vermelding van het misdrijf.
De afwezigheid van uitdrukkelijke vermelding van het misdrijf op het huiszoekingsbevel
tast op zich niet de regelmatigheid van de delegatie tot huiszoeking aan en levert geen
schending van artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, noch een miskenning van het recht van
verdediging op, aangezien deze afwezigheid niet eraan in de weg staat dat de
feitenrechter, op grond van alle gegevens waarover de partijen tegenspraak kunnen
voeren, de regelmatigheid van het huiszoekingsbevel en van zijn uitvoering onderzoekt
inzonderheid in de context van de vermelde saisine en van de delegatie en dat partijen
hieromtrent verweer voeren. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2001.1642.N
nr. 204
Redelijke termijn – Vreemdelingen – Administratieve aanhouding of hechtenis –
Toepassing.
Het bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om binnen een redelijke termijn berecht te
worden of tijdens de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, is niet van toepassing op
een persoon die is aangehouden of regelmatig is opgesloten teneinde hem te beletten het
grondgebied onrechtmatig binnen te komen, of op een persoon tegen wie een
rechtspleging tot terugwijzing of uitlevering hangende is (Artikelen 5.1.f, en 5.3 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Toepassing.
De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in
de regel, niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14
I.V.B.P.R., tenzij de niet–inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in
het gedrang dreigt te brengen (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Vermoeden van onschuld – Wegverkeer – Bewijsregeling – Misdrijf – Motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon – Niet geïdentificeerde bestuurder –
Titularis van de nummerplaat – Weerlegbaar vermoeden.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Onpartijdigheid van de rechter – Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet – Samenstelling van het rechtscollege – Rechter die daarvoor van de zaak heeft
kennisgenomen als voorzitter van de raadkamer.
De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting
houdt die reeds als voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen
hij de beklaagde naar het vonnisgerecht had verwezen, schendt de artikelen 6.1 E.V.R.M.
en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgen
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
24 april 2002
P.2002.0105.F
nr. 250
Verhoor van anonieme getuige – Beoordeling door de rechter.
De enkele omstandigheid dat de rechter de verklaring van een anonieme getuige in niet–
overwegende mate in aanmerking neemt heeft niet voor gevolg dat hij noodzakelijk deze
getuige op verzoek van de beklaagde ter zitting moet verhoren, wanneer hij oordeelt dat
het verhoor van deze getuige ter zitting niet noodzakelijk is voor het achterhalen van de
waarheid.
21 mei 2002
P.2001.0332.N
nr. 308
Artikel 7.1 – Strafwet – Werking in de tijd – Terugwerkende kracht – Toepassingsgebied.
Het beginsel van de niet–terugwerkende kracht van de strafwetten is niet van toepassing
op de wetten die geen beschuldiging bevatten of straf opleggen (Art. 2 Strafwetboek; Art.
7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Redelijke termijn – Beoordeling – Tijdstip van de beoordeling – Voorlopige hechtenis.
Om te oordelen of de in art. 5.3. E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet
overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, zich
plaatsen ten tijde van zijn beslissing (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 21, 22 en 30, § 4
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Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 juli 2002
P.2002.0959.N

nr. 395

Recht op de onpartijdigheid van de rechter – Miskenning – Rechtspleging – Wraking.
De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending
van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving
van wraking kunnen worden aangevoerd (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
23 juli 2002
P.2002.1083.F
nr. 404
Voorlopige hechtenis – Redelijke termijn – Begrip – Beoordeling door de rechter.
De bodemrechter beoordeelt in feite, in het licht van de specifieke omstandigheden van
elke zaak, het redelijk karakter van de termijn waarbinnen elke aangehouden of gehechte
persoon het recht heeft om berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
20 augustus 2002
P.2002.1217.F
nr. 411
Onmenselijke of vernederende behandeling – Hechtenis van een vreemdeling met het oog
op zijn verwijdering.
De wettelijke hechtenis van een vreemdeling met het oog op zijn daadwerkelijke
verwijdering van het grondgebied is, op zich, geen onmenselijke of vernederende
behandeling (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden; Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
27 augustus 2002
P.2002.1175.F
nr. 413
Getuigen – Horen van getuigen ter terechtzitting – Beoordeling door de strafrechter.
De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde tot het ter
terechtzitting horen van een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet kan
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, levert geen schending op van de artikelen
6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van verdediging (Artikelen 6.1 en
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
10 september 2002
P.2002.0496.N
nr. 433
Artikel 6.3.d – Getuigen – Horen van getuigen ter terechtzitting – Beoordeling door de
strafrechter.
De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde tot het ter
terechtzitting horen van een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet kan
bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, levert geen schending op van de artikelen
6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van verdediging (Artikelen 6.1 en
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
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10 september 2002

P.2002.0496.N

nr. 433

Recht op een eerlijk proces – Strafzaken – Bewijsmiddel – Telefoontap – Onwettigheid –
Aantasting.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Strafzaken – Strafvordering – Beklaagde – Vertegenwoordiging door raadsman –
Weigering – Hoger beroep – Recht op een eerlijk proces – Miskenning.
Wanneer uit het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters het beroepen vonnis, dat de
niet–verschenen beklaagde het recht weigerde om zich door zijn raadsman te laten
vertegenwoordigen, weliswaar niet hebben vernietigd, maar het onderzoek van de zaak
volledig hebben hervat en, op eigen gronden, zowel over het verzet als over het hoger
beroep uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het beroepen
vonnis en zonder dat te bevestigen, enerzijds, en eiser zich voor het hof van beroep heeft
kunnen verdedigen met de bijstand van een advocaat, en zijn zaak heeft kunnen laten
onderzoeken onder de bij art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde voorwaarden, anderzijds, miskent
het bestreden arrest noch het recht van verdediging noch het recht op een eerlijk proces
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 september 2002
P.2001.1652.F
nr. 457
Strafzaken – Recht op een daadwerkelijk beroep.
Uit het voorbarig karakter van het cassatieberoep tegen het arrest waarbij een vordering
tot wraking van een strafrechter verworpen wordt, kan niet worden afgeleid dat aan eiser
een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van art. 13 E.V.R.M. is ontzegd
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Artikel 6.3.a.
De enkele omstandigheid dat stukken die werden opgesteld in het kader van een in het
buitenland ingestelde strafvervolging, nadien zonder vertaling aan het strafdossier
betreffende een in België ingestelde strafvordering werden gevoegd heeft niet voor gevolg
dat de beklaagde niet onverwijld, in een taal welke hij verstaat en in bijzonderheden, op
de hoogte wordt gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in België ingebrachte
beschuldiging (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
24 september 2002
P.2002.0718.N
nr. 473
Strafvordering – Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van stukken –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek

– 248 –
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475
Recht op een eerlijk proces – Wapengelijkheid – Processuele gelijkheid.
De processuele gelijkheid tussen de partijen houdt enkel in dat elke partij in het proces
voor de rechter die kennis neemt van de zaak dezelfde processuele middelen kan
aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de stukken en gegevens
die aan het oordeel van de rechter worden voorgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
24 september 2002
P.2002.0718.N
nr. 473
Recht op een eerlijk proces – Wapengelijkheid – Processuele gelijkheid – Draagwijdte.
De vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stukken die een andere partij in
zijn bezit heeft of kan verkrijgen maar aan de rechter niet worden voorgelegd en in het
proces niet worden gebruikt, tegenspraak moet kunnen voeren over de aanvraag van
dergelijke stukken door die andere partij aan een buitenlandse overheid, is vreemd aan de
processuele gelijkheid voor de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de
strafvordering (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
24 september 2002
P.2002.0718.N
nr. 473
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 6 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Toepassing.
De onderzoeksgerechten die over de regeling van de rechtspleging uitspraak doen, zijn in
de regel niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M., tenzij de niet–
naleving ervan vóór de aanhangigmaking van de zaak bij de bodemrechter het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te brengen (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
2 oktober 2002
P.2002.0996.F
nr. 503
Recht op tegenspraak – Ten laste gelegde feiten – Verduidelijkingen door de rechter –
Waarschuwing aan de beklaagde.
De strafrechter die de aard, kwalificatie en strafbare periode van de ten laste gelegde
feiten niet wijzigt, maar zich ertoe beperkt de in de oorspronkelijke telastlegging bedoelde
periode van de misdrijven te beperken en het misdrijf te omschrijven in de bewoordingen
van het artikel van het Sw. waarop de vervolgingen gegrond waren, en vaststelt dat het
aldus opnieuw gekwalificeerde feit hetzelfde is als het in de dagvaarding gekwalificeerde
feit, zonder de beklaagde te hebben verzocht zich tegen de nieuwe telastlegging te
verdedigen, schendt art. 6 E.V.R.M. niet en miskent evenmin het recht van verdediging
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(Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Artikel 6.2 – Artikel 6.3 – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling –
Toepassing.
De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij
wet zijn opgericht om uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van
burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat
art. 6 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Strafzaken – Heropening van het debat – Beoordeling – Neerlegging van stukken na
sluiting van het debat – Gevolgen – Recht van verdediging – Eerlijk proces – Gelijkheid
der wapens.
Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat,
oordeelt de rechter in feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij
beslist zulks niet te moeten doen, rest hem geen andere mogelijkheid dan die stukken uit
de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter aldus beslist heeft op die
stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de
beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 E.V.R.M., en m.n. zijn
recht op de gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
9 oktober 2002
P.2002.1183.F
nr. 522
Artikel 7.1 – Recht op niet–veroordeling tot een zwaardere boete dan diegene toepasselijk
op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd – Geldboete – Introductie van de euro –
Toepassing.
De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding,
op 1 januari 2002 van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving,
inzake de in art. 78 Gw. bedoelde materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding
ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de oude wet die gunstiger is, waarbij het
bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het te delen door
40,3399. (Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 15.1
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
16 oktober 2002
P.2002.0916.F
nr. 544
Strafzaken – Kwalificatie – Wijziging – Gerecht op verwijzing na cassatie.
Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin
miskend door het feit alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat
als gerecht op verwijzing uitspraak doet t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd
verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie. (Art. 6.3, a Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
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23 oktober 2002

P.2002.0958.F

nr. 561

Artikel 8.1 – Kind – Levensonderhoud – Vordering – Vermoedelijke vader – Bewijs –
Bloedonderzoek – Geoorloofdheid.
Noch de wettelijke bepalingen die het kind, wiens afstamming van vaderszijde niet
vaststaat, toelaten een uitkering tot levensonderhoud, opvoeding en passende opleiding te
vorderen tegen diegene die gedurende het wettelijke tijdvak van verwekking met zijn
moeder gemeenschap heeft gehad, noch de verdragsbepaling die eenieder het recht geeft
op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling,
staan eraan in de weg dat de rechter een bloedonderzoek of enig ander onderzoek zou
gelasten voor het bewijs van de gegrondheid van dergelijke vordering. (Art. 8.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 336 Burgerlijk Wetboek.)
24 oktober 2002
C.2001.0502.N
nr. 565
Strafzaken – Onpartijdige rechterlijke instantie – Strafgerecht dat uitspraak doet over een
zaak waarin een lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
Art. 6.1 E.V.R.M. wordt geschonden door de veroordeling, uitgesproken door een
strafrechtelijk college dat o.m. bestond uit een magistraat die reeds van de zaak had
kennisgenomen, doordat hij, als voorzitter van de raadkamer, de voorlopige hechtenis van
de beklaagde had gehandhaafd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
27 november 2002
P.2002.1158.F
nr. 634
Strafzaken – Onpartijdige rechterlijke instantie – Cassatiemiddel – Middel dat de
onpartijdigheid van de rechtbank betwist wegens zijn samenstelling – Middel dat de
openbare orde raakt – Middel voorgedragen voor het Hof.
Het middel waarin de onpartijdigheid van een rechtbank wordt betwist wegens zijn
samenstelling, raakt de openbare orde en kan voor het eerst voor het Hof worden
voorgedragen
27 november 2002
P.2002.1158.F
nr. 634
Strafzaken – Vrijheidsberoving – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel –
Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Geen bijstand –
Eerlijk proces – Recht van verdediging.
Alleen uit het feit dat noch art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere
wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan
tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel,
van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang kan worden
gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artikelen 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Strafzaken – Advocaat – Recht op bijstand – Draagwijdte – Voorlopige hechtenis –
Aanhoudingsbevel – Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde.
Het in art. 6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen
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of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak
dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid
van de strafvordering (Art. 6, § 3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Strafzaken – Vrijheidsberoving – Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel –
Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Geen bijstand –
Eerlijk proces – Recht van verdediging.
Alleen uit het feit dat noch art. 16, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, noch enig andere
wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde moet bijstaan
tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhoudingsbevel,
van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het
vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang kan worden
gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artikelen 5.3 en 6 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
Artikel 6.3.a – Onderzoeksgerechten – Toepasselijkheid – Recht op een eerlijk proces.
Artikel 6.3.a EVRM krachtens hetwelk eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd, het recht heeft om onverwijld in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden,
op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte
beschuldiging, is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de
onderzoeksgerechten, tenzij de niet–inachtneming ervan het eerlijk karakter van het
proces ernstig in het gedrang brengt.
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Internering – Beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij –
Toepasselijkheid.
De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet
van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de Commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling wordt bevolen (Artikelen 5.4 en 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
10 december 2002
P.2002.1403.N
nr. 661
Artikel 6.2 – Artikel 6.3 – Internering – Beslissing van de Hoge Commissie tot
bescherming van de maatschappij – Toepasselijkheid.
De artikelen 5.4 en 6 van het EVRM zijn niet van toepassing op de beslissing van de
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet op het verzet
van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de Commissie tot bescherming van de
maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling wordt bevolen (Artikelen 5.4 en 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij.)
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10 december 2002

P.2002.1403.N

nr. 661

Strafvordering – Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie.
Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals
bedoeld in artikel 6 EVRM en artikel 14.3 IVBPR (Art. 21ter Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Artikel 6.3.a – Inverdenkingstelling – Afwezigheid of onregelmatigheid.
De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op zich niet de
nietigheid van de rechtspleging of de niet–herstelbare miskenning van het recht van
verdediging tot gevolg. (Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 61bis Wetboek van
Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Artikel 7.1 – Terugwerkende kracht van de strafwet.
Art. 7.1 E.V.R.M. verbiedt de toepassing, met terugwerkende kracht, van de zwaarste
strafwet, maar legt de toepassing van de minder zware strafwet niet op. (Art. 7.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
11 december 2002
P.2002.1156.F
nr. 666
Eerlijk proces – Anonieme getuige – Verhoor ter terechtzitting – Verzoek van de
beklaagde – Verwerping van de rechter.
De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de noodzaak
van bijkomende onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige; wanneer hij
het verzoek van de beklaagde tot het verhoor van een anonieme getuige ter terechtzitting
met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich voldoende ingelicht acht en hij zijn
oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende mate op de
tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, levert zulks geen
miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk proces op
(Artikelen 153 en 155 Wetboek van Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2002
P.2002.0027.N
nr. 675
Hof van Cassatie – Partijdigheid.
Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het enkel feit dat leden van het Hof van
Cassatie reeds uitspraak hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige
rechtsvragen, zelfs al is de eiser dezelfde. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2002
P.2002.1531.N
nr. 681
Artikel 6.3.d – Getuigen – Anonieme getuige – Verhoor ter terechtzitting – Confrontatie –
Verzoek van de beklaagde – Verwerping door de rechter.
De appelrechters die hun oordeel niet uitsluitend of in overwegende mate laten steunen op
de verklaringen van de anonieme getuige, vermogen wettig te oordelen dat een verhoor
van en een confrontatie van de beklaagde met die getuige niet noodzakelijk zijn voor het
vormen van hun overtuiging (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
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rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2002
P.2002.0027.N

nr. 675

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 15.1 – Strafrecht – Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing
op misdrijven onder oude wet gepleegd.
Art. 7 EVRM en art. 15.1 IVBPR brengen alleen mee dat de beklaagde retroactief
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd
26 februari 2002
P.2000.1034.N
nr. 129
Artikel 14 – Artikel 15 – Administratieve sanctie inzake werkloosheid – Strafsanctie.
Om te beslissen of een administratieve sanctie inzake werkloosheid een strafsanctie is in
de zin van de artikelen 14 en 15 I.V.B.P.R., moet worden nagegaan of ze zonder
onderscheid elke werkloze en niet slechts een bepaalde groep met een particulier statuut
betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, niet
alleen maar een vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te
straffen om de herhaling van soortgelijke handelingen te voorkomen, op een norm met
een algemeen karakter is gegrond, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en
repressief is en of ze zeer zwaar is gelet op het bedrag; als na onderzoek van al die
gegevens blijkt dat de repressieve aspecten overheersen, moet de administratieve sanctie
inzake werkloosheid aangemerkt worden als een strafsanctie in de zin van de voormelde
internationale rechtsregels (Artikelen 14 en 15 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 maart 2002
S.2001.0140.F
nr. 174
Artikel 14, zevende lid – Strafzaken – Wegverkeer – Onmiddellijke intrekking rijbewijs –
Veiligheidsmaatregel.
De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is geen strafsanctie maar een
veiligheidsmaatregel, zodat het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" en art. 14.7
IVBPR niet worden miskend door de veroordeling tot een straf van een beklaagde wiens
schuld bewezen is
19 maart 2002
P.2000.1603.N
nr. 189
Artikel 14 – Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging –
Toepassing.
De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging zijn, in
de regel, niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14
I.V.B.P.R., tenzij de niet–inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in
het gedrang dreigt te brengen (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Vermoeden van onschuld – Wegverkeer – Bewijsregeling – Misdrijf – Motorvoertuig
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ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon – Niet geïdentificeerde bestuurder –
Titularis van de nummerplaat – Weerlegbaar vermoeden.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Artikel 14.1 – Onpartijdigheid van de rechter – Correctionele rechtbank die in hoger
beroep uitspraak doet – Samenstelling van het rechtscollege – Rechter die daarvoor van
de zaak heeft kennisgenomen als voorzitter van de raadkamer.
De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting
houdt die reeds als voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen
hij de beklaagde naar het vonnisgerecht had verwezen, schendt de artikelen 6.1 E.V.R.M.
en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgen
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
24 april 2002
P.2002.0105.F
nr. 250
Artikel 15 – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering –
Zorgverstrekkers – Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Verplichtingen – Inbreuken –
Administratieve geldboete – Strafsanctie.
Om uit te maken of een administratieve sanctie een strafsanctie is in de zin van artikel 15
I.V.B.P.R., moet nagegaan worden of ze niet slechts een bepaalde groep met een
particulier statuut betreft, een bepaald gedrag voorschrijft en op de niet–naleving ervan
een sanctie stelt, niet alleen een vergoeding van schade betreft, maar essentieel ertoe
strekt te straffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen, stoelt op een
norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk tezelfdertijd preventief en
repressief is en of ze zeer zwaar is gelet op het bedrag ervan; indien na afweging van deze
elementen blijkt dat de strafrechtelijke aspecten doorslag geven, moet de administratieve
sanctie beschouwd worden als een strafsanctie in de zin van de aangewezen
verdragsbepaling (Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981.)
6 mei 2002
S.2001.0052.N
nr. 275
Artikel 14 – Artikel 14.7 – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Tweede
veroordeling voor eenzelfde feit.
De herroeping van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling, die is bevolen op
grond dat de begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór
het verstrijken van de proeftermijn, is geen tweede veroordeling voor eenzelfde feit, zoals
dat bij art. 14.7 I.V.B.P.R. verboden wordt. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van
de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
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Artikel 14, derde lid, b – Toepassingsgebied – Onderzoeksgerechten – Voorlopige
hechtenis.
Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging
voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten,
behalve wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op
een geschil betreffende rechten of verplichtingen van burgerlijke aard; art. 14.3.b heeft
bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis (Art. 14, derde
lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te
New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
29 mei 2002
P.2002.0763.F
nr. 327
Artikel 2.
De omstandigheid dat de nationale wet een termijn oplegt voor het instellen van een
beroep, is niet onverenigbaar met de bepalingen van art. 2 I.V.B.P.R.
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Artikel 14 – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Toepassing.
De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij
wet zijn opgericht om uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van
burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat
art. 6 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Artikel 15 – Artikel 15.1 – Recht op niet–veroordeling tot een zwaardere boete dan
diegene toepasselijk op het ogenblik waarop het misdrijf is gepleegd – Geldboete –
Introductie van de euro – Toepassing.
De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding,
op 1 januari 2002 van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving,
inzake de in art. 78 Gw. bedoelde materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding
ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de oude wet die gunstiger is, waarbij het
bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het te delen door
40,3399. (Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 15.1
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
16 oktober 2002
P.2002.0916.F
nr. 544
Artikel 14.3, aanhef en onder c, I.V.B.P.R. – Strafvordering – Redelijke termijn –
Overschrijding – Sanctie.
Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals
bedoeld in artikel 6 EVRM en artikel 14.3 IVBPR (Art. 21ter Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Artikel 14 – Terugwerkende kracht van de mildste strafwet – Toepassing.
Art. 14 I.V.B.P.R. houdt geen verband met de regel van de terugwerkende kracht van de
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mildste strafwet. (Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981.)
11 december 2002
P.2002.1156.F
nr. 666

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Beslissingen.
Art. 9.1, Statuut van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, gevoegd bij Resolutie 955
van 8 nov. 1994 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, heeft betrekking op de
persoon die reeds is berecht door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda en niet op de
persoon t.a.v. wie dat Tribunaal zich onbevoegd heeft verklaard of, zoals te dezen, de akte
van beschuldiging niet heeft bevestigd bij gebrek aan afdoende vermoedens (Art. 9.1
Statuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Strafvordering – Algemeen rechtsbeginsel – Betrekkelijk gezag van gewijsde.
Hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat in
verschillende bepalingen is vastgelegd, bestaat er in strafzaken evenwel geen algemeen
rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van gewijsde op de latere uitoefening van de
strafvordering
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
De strafvordering vervalt door het gezag van gewijsde, dat evenwel alleen kleeft aan
datgene wat de strafrechter zeker en noodzakelijkerwijs heeft geoordeeld m.b.t. het al dan
niet bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten, en door rekening te houden
met de gronden waarop de strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijs steunt
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van beschuldiging – Geen bevestiging –
Beslissing – Aard.
De beslissing van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda die de akte van beschuldiging
van de Procureur bij dat Tribunaal niet bevestigt, is geen beslissing over de grond van de
zaak en heeft bijgevolg geen gezag van gewijsde m.b.t. het al dan niet bestaan van de
feiten en de kwalificatie ervan (Art. 47 (D) en (E) Rechtsplegings– en
bewijsvoeringsreglement van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda van 29 juni 1995.)
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Onderzoeksgerechten – Beslissingen.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten hebben alleen gezag van gewijsde wanneer
zij uitspraak doen als vonnisgerechten
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de verdachte –
Cassatiemiddel – Beschikking van de onderzoeksrechter – Gezag van gewijsde –
Miskenning – Ontvankelijkheid van het middel.
Het middel dat de verdachte aanvoert tot staving van zijn cassatieberoep tegen het arrest
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van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer gewijzigd wordt en die verdachte naar de
correctionele rechtbank verwezen wordt, is niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat het
gezag van gewijsde, dat een beschikking van de onderzoeksrechter volgens het middel
heeft, door de kamer van inbeschuldigingstelling is miskend, aangezien dat middel geen
verband houdt met die welke krachtens de wet aangevoerd kunnen worden tot staving van
een onmiddellijk cassatieberoep tegen het verwijzingsarrest. (Artikelen 135, 235bis en
416 Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2001.1770.F
nr. 89
Voorwerp en oorzaak van een vordering niet dezelfde als die van een latere
rechtsvordering tussen dezelfde partijen.
Uit het feit dat het voorwerp en de oorzaak van een rechtsvordering waarover definitief is
beslist niet dezelfde zijn als die van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen,
volgt niet noodzakelijk dat de rechter een aanspraak kan aannemen, waarvan de grondslag
onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.)
14 februari 2002
C.1999.0088.N
nr. 105
Raad van State – Nietigverklaring van een administratieve beslissing.
Ook t.a.v. de arresten van de Raad van State geldt dat het gezag van het rechterlijk
gewijsde beperkt is tot wat de rechter heeft beslist op een punt dat in betwisting is, en tot
wat, om reden van het geschil dat voor de rechter is gebracht en waarover partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag van de beslissing
uitmaakt
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt (Art. 23 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 juni 2002
C.1999.0405.N
nr. 355
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van buitenvervolgingstelling – Wettige
verdediging – Gezag van het gerechtelijk gewijsde.
Beslissingen van onderzoeksgerechten hebben slechts gezag van gewijsde in de gevallen
waarin de wet hun rechtsmacht verleent om, net zoals de vonnisgerechten, uitspraak te
doen over de zaak zelf; zulks is niet het geval wanneer een onderzoeksgerecht,
overeenkomstig, art. 416 Sw., beslist dat er noch misdaad, noch wanbedrijf, is, op grond
dat de doodslag, de verwondingen en de slagen geboden waren door de daadwerkelijke
noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een ander
28 november 2002
C.2001.0102.F
nr. 640

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Samenstelling van het rechtscollege – Rechtbank – Verhindering van de effectieve en
plaatsvervangende rechters – Toegevoegde advocaat.
Een advocaat die sinds ten minste vijftien jaar is ingeschreven op het tableau van de orde,
kan het rechtscollege van de rechtbank alleen voltallig maken als niet alleen alle
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raadsheren, maar ook alle plaatsvervangende rechters van die rechtbank zijn verhinderd
(Artikelen 321 en 322 Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2002
C.2000.0413.F
nr. 344
Samenstelling van de zetel – Vermeldingen in het vonnis – Namen van de rechters die
over de zaak hebben geoordeeld.
Een vonnis moet, op straffe van nietigheid, de namen bevatten van de rechters die over de
zaak hebben geoordeeld en de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te stellen dat
aan de vereisten van art. 779, tweede lid, Ger.W. is voldaan doet aan die verplichting niets
af (Art. 780, eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2002
P.2001.1110.N
nr. 559
Samenstelling van de zetel – Algemene rechtsbeginselen – Verbod om in een zelfde zaak
tegelijk rechter en partij te zijn – Aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat –
Vermeende schuldige traagheid van een onderzoek – Rechter die optrad in de
hoedanigheid van onderzoeksrechter – Rechter die rechtstreeks bij de zaak betrokken is.
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak tegelijk rechter
en partij kan zijn, verbiedt een rechter die rechtstreeks bij een zaak betrokken is om in die
zaak te beslissen en dus eraan in de weg dat een rechter kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens de rechtsprekende functie, wanneer
hijzelf heeft deelgenomen aan de aangevoerde foutieve uitoefening van die functie
19 december 2002
C.2002.0285.F
nr. 685

BURGERLIJKE ZAKEN
Rechtscollege – Samenstelling – Beslissing – Heropening van het debat – Bepaald
onderwerp – Voortzetting – Latere beslissing over de vordering – Wettigheid.
Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door die beslissing
bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, moet de latere
beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vorige
terechtzittingen hebben bijgewoond of, zo niet, door de rechters waarvoor het debat in
zijn geheel is hervat (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2002
C.1999.0332.N
nr. 71

STRAFZAKEN
Eindbeslissing over een geschilpunt – Behandeling van andere geschilpunten –
Samenstelling van de zetel.
Uit art. 779, eerste lid, Ger. W. volgt niet dat wanneer de rechtsmacht van de rechter over
een geschilpunt is uitgeput, en over dat geschilpunt dan ook een eindbeslissing is
gewezen, de behandeling van de andere geschilpunten enkel door dezelfde rechters kan
geschieden als die welke over het eerste geschilpunt uitspraak hebben gedaan (Art. 779,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2002
P.1999.1529.N
nr. 13
Samenstelling van het rechtscollege – Tegenstrijdige vermeldingen.
Niet nietig is het arrest dat is ondertekend door de drie raadsheren die, blijkens het vorige
proces–verbaal, de zitting over de zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt het proces–
verbaal van de terechtzitting waarop het arrest is uitgesproken een andere
zetelsamenstelling (Artikelen 779, 780, 1°, en 782 Gerechtelijk Wetboek.)
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9 april 2002genoemde rechters, die hier aan de basis ligt van de controle van de naleving
van artikel 779 P.2000.1423.N
nr. 216
Onpartijdigheid van de rechter – Correctionele rechtbank die in hoger beroep uitspraak
doet – Samenstelling van het rechtscollege – Rechter die daarvoor van de zaak heeft
kennisgenomen als voorzitter van de raadkamer.
De veroordelende beslissing van een strafgerecht, waarin, m.n., een magistraat zitting
houdt die reeds als voorzitter van de raadkamer kennisgenomen heeft van de zaak, toen
hij de beklaagde naar het vonnisgerecht had verwezen, schendt de artikelen 6.1 E.V.R.M.
en 14.1 I.V.B.P.R., die het recht op een onpartijdige rechterlijke instantie waarborgen
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
24 april 2002
P.2002.0105.F
nr. 250
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Wettig verhinderde rechter –
Vervanging – Aanwijzing – Bewijs.
Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig art. 778 Ger.W., op het ogenblik
van de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede lid, van
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen
van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de voorzitter tot
aanwijzing van de vervanger hoeft niet bij het dossier te worden gevoegd (Artikelen 778
en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0391.F
nr. 354
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Verhinderde magistraat – Vervanging
– Toegevoegde advocaat.
Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het
tableau van de Orde ingeschreven advocaat van ten minste dertig jaar oud aanwijzen om
hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende magistraten van de rechtbank
verhinderd zijn (Artikelen 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Samenstelling van het rechtscollege – Hof van beroep – Proces–verbaal van de
terechtzitting – Arrest – Tegenstrijdige vermeldingen.
Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het hof van beroep, wanneer het t.g.v.
tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van dat arrest en van het proces–verbaal van de
terechtzitting waarop het werd uitgesproken, onmogelijk kan nagaan of het arrest is
gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (Art. 779
Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2002
P.2002.0624.F
nr. 438
Samenstelling van het rechtscollege – Getuigenverklaring ter terechtzitting – Niet in het
proces–verbaal van de terechtzitting opgetekende getuigenverklaring – Beslissing
gewezen door een anders samengestelde zetel.
De rechter kan zijn beslissing om eiser op strafrechtelijk en civielrechtelijk gebied te
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veroordelen niet wettig steunen op getuigenverklaringen die werden afgelegd voor een
anders samengestelde zetel en die niet in het proces–verbaal van de terechtzitting werden
opgetekend (Artikelen 2 en 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 oktober 2002
P.2001.1053.N
nr. 512
Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak –
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Rechtspleging – Regelmatigheid – Bewijs.
De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig art. 779, tweede
lid, Ger. W., in het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van
beroep wettig was verhinderd de uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede
heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de terechtzitting heeft bijgewoond
waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden arrest en die in
de beschikkingen van de voorzitter – neergelegd in het dossier van de rechtspleging – niet
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging
tot betichting van valsheid, bewijzen ze dat de bij art. 779 Ger. W. opgelegde regels zijn
nageleefd (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.1311.F
nr. 524
Onpartijdige rechterlijke instantie – Strafgerecht dat uitspraak doet over een zaak waarin
een lid van het college in het onderzoeksgerecht zitting heeft gehad.
Art. 6.1 E.V.R.M. wordt geschonden door de veroordeling, uitgesproken door een
strafrechtelijk college dat o.m. bestond uit een magistraat die reeds van de zaak had
kennisgenomen, doordat hij, als voorzitter van de raadkamer, de voorlopige hechtenis van
de beklaagde had gehandhaafd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
27 november 2002
P.2002.1158.F
nr. 634

RECHTERLIJKE TUCHT
Gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekenden aantast – Sanctie.
Door een gedraging die het vertrouwen van de rechtzoekenden heeft aangetast, doet de
magistraat afbreuk aan de waardigheid van zijn ambt; hij is dan niet meer waardig deel te
nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht, omdat het gedrag van de magistraat
die anderen moet berechten boven elke verdenking verheven moet zijn.
10 oktober 2002
D.2002.0013.N
nr. 530
Plaatsvervangend rechter in vredegerecht – Gedrag – Opschorting van de uitspraak van
de veroordeling – Waardigheid van het ambt – Ontzetting uit het ambt.
De plaatsvervangende rechter van wie bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest
bewezen is verklaard dat hij als notaris belang heeft genomen in een verrichting waarover
hij het beheer of het toezicht had, en hoewel hij opschorting van de uitspraak van de
veroordeling heeft bekomen, heeft afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is
niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening van de Rechterlijke Macht; het Hof
ontzet hem derhalve uit zijn ambt (Artikelen 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek.)
15 november 2002
D.2002.0020.N
nr. 608
Plaatsvervangende rechter in het vredegerecht – Schuldigverklaring door de strafrechter
– Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Ontzetting.
Wanneer bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest is bewezen verklaard dat een
plaatsvervangende rechter in het vredegerecht als notaris belang heeft genomen in een
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verrichting waarover hij het beheer of het toezicht had, en is gelast dat de uitspraak van de
veroordeling gedurende een termijn van vijf jaar wordt opgeschort, heeft die rechter
afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt van plaatsvervangende rechter in het
vredegerecht en is hij niet meer waardig om aan de uitoefening van de rechterlijke macht
deel te nemen; het Hof ontzet hem derhalve uit zijn ambt (Artikelen 404, 405 en 409
Gerechtelijk Wetboek.)
15 november 2002
D.2002.0020.N
nr. 608

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Strafzaken – Strafvordering – Betrekkelijk gezag van gewijsde.
Hoewel het gezag van gewijsde in strafzaken een algemeen rechtsbeginsel is dat in
verschillende bepalingen is vastgelegd, bestaat er in strafzaken evenwel geen algemeen
rechtsbeginsel van het betrekkelijk gezag van gewijsde op de latere uitoefening van de
strafvordering
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Beginsel van onpartijdigheid – Stedenbouw – Wijzen van herstel – Bestuurlijke overheid –
Keuze – Wettigheidstoezicht door de rechter – Beginsel van onpartijdigheid.
Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de
bestuurlijke overheden niet in staat waren met de vereiste onpartijdigheid een keuze te
maken tussen de verschillende, in art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P. bedoelde wijzen van
herstel, kan hij de door die overheden ingestelde vordering verwerpen zonder die
vordering verder nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen; in dat geval
wordt, in voorkomend geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of derden
m.b.t. de herstelmaatregel aanhangig gemaakt bij de rechter, die de gegrondheid ervan zal
beoordelen (Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Beginsel van onpartijdigheid – Actief bestuursorgaan – Toepassing – Miskenning –
Bewijs – Schijn van partijdigheid.
Het beginsel van onpartijdigheid is een algemeen rechtsbeginsel dat, in de regel, van
toepassing is op elk actief bestuursorgaan; miskenning van het beginsel van
onpartijdigheid vereist niet dat het bewijs van partijdigheid geleverd wordt; een schijn van
partijdigheid volstaat
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Begrip – Recht op tegenspraak – Recht van verdediging.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak dat onderscheiden
is van het algemeen beginsel van het recht van verdediging
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Beschikkingsbeginsel – Politierechtbank – Voetbalwet – Beroep tegen de beslissing welke
een administratief stadionverbod oplegt – Vernietiging van de beslissing welke een
stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel.
De politierechtbank die overeenkomstig artikel 601ter, 3° van het Ger.W. kennis neemt
van het beroep van een persoon tegen de beslissing waarbij hem een administratieve
geldboete en een administratief stadionverbod werden opgelegd krachtens artikel 24 e.v.
van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden,
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miskent het beschikkingsbeginsel wanneer zij, ongeacht de bevoegdheid daartoe, de
beslissingen vernietigt welke, krachtens artikel 44 van die wet, een stadionverbod als
beveiligingsmaatregel opleggen aan diezelfde persoon. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
17 januari 2002
C.2001.0128.N
nr. 38
Toepassing mildere straf – Werkloosheid – Uitsluiting – Maatregel – Geen straf.
De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het
redelijke gevolg is van een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een
maatregel die genomen wordt ten aanzien van een werknemer die aan de voorwaarde van
toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig zonder arbeid en zonder
loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel
(Art. 52, § 1, 2° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
18 februari 2002
S.2001.0138.N
nr. 115
Strafzaken – Rechtspraak in twee instanties.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk elke beklaagde recht heeft op
een rechtspraak in twee instanties
27 februari 2002
P.2002.0164.F
nr. 144
Loyaliteitsbeginsel.
Het loyaliteitsbeginsel is geen algemeen rechtsbeginsel.
5 maart 2002
P.2000.1204.N

nr. 156

Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Strafzaken – Bewijs – Geen bijzonder
bewijsmiddel – Deskundigenonderzoek bevolen in een burgerlijk geding tussen beklaagde
en burgerlijke partij – Niet contradictoir deskundigenonderzoek – Beoordelingsvrijheid –
Debat op tegenspraak – Toepassing.
Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoordeelt de rechter in
strafzaken vrij de bewijswaarde van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarover
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; geen enkele wettelijke bepaling, noch het
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, noch het recht op een eerlijke
behandeling van de zaak verbieden de strafrechter de bewijswaarde te beoordelen van het
regelmatig overgelegde en aan de tegenspraak van de partijen onderworpen verslag van
een deskundigenonderzoek dat door een burgerlijke rechter werd bevolen in een geding
tussen de beklaagde en de burgerlijke partij, zelfs wanneer bij de uitvoering van het
deskundigenonderzoek niet alle regels van het Gerechtelijk Wetboek inzake de
tegenspraak van het deskundigenonderzoek zouden zijn nageleefd (Artikelen 312 en 342
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2000.1165.N
nr. 155
"Non bis in idem" – Strafzaken – Wegverkeer – Onmiddellijke intrekking rijbewijs –
Veiligheidsmaatregel.
De onmiddellijke intrekking van het rijbewijs is geen strafsanctie maar een
veiligheidsmaatregel, zodat het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" en art. 14.7
IVBPR niet worden miskend door de veroordeling tot een straf van een beklaagde wiens
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schuld bewezen is
19 maart 2002

P.2000.1603.N

nr. 189

Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State – Geen
algemeen rechtsbeginsel.
De terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State maakt geen
algemeen rechtsbeginsel uit
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209
Persoonlijk karakter van straf – Wegverkeer – Bewijsregeling – Misdrijf – Motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon – Niet geïdentificeerde bestuurder –
Titularis van de nummerplaat – Weerlegbaar vermoeden.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Recht om een geding door de rechter te laten beslissen – Beperkingen.
Eenieder heeft in beginsel het recht om een geding door de rechter te laten beslissen, in de
grenzen en volgens de vormen door de wet bepaald; de uitoefening van dit recht – dat de
openbare orde aanbelangt – mag wel worden beperkt, inzonderheid om vormen van
misbruik te bestrijden, doch mag niet worden gehinderd door een regel waarbij de loutere
uitoefening van dit recht gesanctioneerd wordt met een boete.
25 april 2002
C.2000.0464.N
nr. 253
Dwaling – Rechtvaardiging – Onoverkomelijke dwaling.
De rechter kan alleen wettig beslissen dat een rechtsdwaling onoverkomelijk is en
derhalve een rechtvaardigingsgrond oplevert als hij vaststelt dat degene die zich beroept
op die dwaling, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens die in
dezelfde toestand verkeert (Artikelen 1147 en 1148 Burgerlijk Wetboek.)
24 mei 2002
F.2001.0065.F
nr. 317
Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken – Recht op rechtszekerheid.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur die bindend zijn voor het Bestuur van
Financiën, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de burger
moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags–
en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem gewekte
gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen
3 juni 2002
F.2001.0044.F
nr. 337
Recht op de onpartijdigheid van de rechter – Miskenning – Rechtspleging – Wraking.
De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending
van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving
van wraking kunnen worden aangevoerd (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.1
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Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
23 juli 2002
P.2002.1083.F
nr. 404
"Fraus omnia corrumpit" – Begrip – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst –
Herstelplicht – Medeaansprakelijkheid van de getroffene – Beklaagde – Opzettelijk
misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid.
Het algemene rechtsbeginsel fraus omnia corrumpit, dat verbiedt bedrog of oneerlijkheid
aan te wenden om schade te berokkenen of winst te behalen, sluit uit dat de dader van een
opzettelijk misdrijf, dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang brengt,
aanspraak kan maken op een vermindering van de aan de getroffene van dat misdrijf
verschuldigde vergoedingen, wegens de onvoorzichtigheden of nalatigheden die deze zou
hebben begaan
6 november 2002
P.2001.1108.F
nr. 584
Consistentiebeginsel.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel "consistentiebeginsel" genaamd.
8 november 2002
C.2000.0124.N

nr. 591

Begrip – Rechtsspreuk.
"Nemo auditur suam turpitudinem allegans" is een rechtsspreuk en geen algemeen
rechtsbeginsel
2 december 2002
C.1998.0460.N
nr. 646
Beginsel luidens hetwelk afstand van recht strikt moet worden geïnterpreteerd en niet
wordt vermoed – Huur van goederen – Andere schuldenaar – Verschillende rechten en
verplichtingen – Wil tot schuldvernieuwing.
Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond
tussen de verhuurder en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt
dat de overeengekomen rechten en verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden
opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst van de notariële akte blijk van
de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de
contractuele verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de
rechter afleiden dat er geen sprake is van een huuroverdracht maar wel van een
schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (Artikelen 1271, 3°, 1273
en 1275 Burgerlijk Wetboek.)
5 december 2002
C.2002.0049.F
nr. 653
Verbod om in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij te zijn – Algemeen rechtsbeginsel.
Niemand kan in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij zijn (Artikelen 292, 293, 297 en
304 Gerechtelijk Wetboek.)
19 december 2002
C.2002.0285.F
nr. 685

RECHTSMISBRUIK
Het arrest dat bij zijn beslissing dat een partij haar recht heeft misbruikt, geen rekening
houdt met de omstandigheid dat die partij, toen zij onderhandelingen met een derde
aanknoopte, contractueel niet langer gebonden was door haar verbintenis t.o.v. de andere
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partij, verantwoordt die beslissing niet naar recht (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2001.0225.F
nr. 183
Er kan sprake zijn van rechtsmisbruik wanneer een recht wordt uitgeoefend zonder
redelijk en toereikend belang. Bij het beoordelen van de voorhanden zijnde belangen moet
de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en met name nagaan of
de veroorzaakte schade al dan niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van
dat recht beoogd of verkregen heeft (Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
17 mei 2002
C.2001.0101.F
nr. 302

RECHTSWEIGERING
Van rechtsweigering, waarop verhaal op de rechter kan worden gestoeld, is er sprake
wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; de loutere
omstandigheid dat de rechter voor de behandeling van een zaak ten gronde geen snellere
behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij behandelt maakt geen rechtsweigering
uit (Artikelen 5 en 1140, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2002
C.2001.0540.N
nr. 149
Behoudens in de gevallen waarin de rechter zich wettelijk moet onthouden, mag de
rechter niet weigeren recht te spreken over de geschillen die hem worden voorgelegd.
(Artikelen 5 en 11 Gerechtelijk Wetboek.)
11 oktober 2002
C.2001.0235.N
nr. 532

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Strafzaken – Heropening van het debat.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de
door een partij gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond
bestaat tot heropening van het debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden
(Artikelen 190 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Beroepen beslissing – Nietigheid – Appelrechter – Verwijzing naar de redenen van de
eerste rechter – Beoordeling.
Door het enkele feit de redenen die in de beroepen beslissing voorkomen te vermelden en
zelf die redenen te beoordelen op hun waarde neemt de appelrechter de aangevoerde
nietigheid van die beslissing niet over
14 februari 2002
C.2000.0309.N
nr. 107
Redenen van een andere beslissing – Beoordeling.
Door het enkele feit redenen die in een andere beslissing voorkomen te vermelden en zelf
die redenen te beoordelen op hun waarde neemt de rechter geen oordeel over maar beslist
hij zelfstandig over een betwisting
14 februari 2002
C.2000.0309.N
nr. 107
Burgerlijke zaken – Dubbelzinnige redenen.
Een beslissing is op dubbelzinnige redenen gegrond, wanneer die voor verschillende
uitleggingen vatbaar zijn en de beslissing, in één of meer uitleggingen, onwettig is, terwijl
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dit in ten minste één of meer overige uitleggingen niet het geval is (Art. 149 Grondwet
1994.)
15 februari 2002
C.2000.0345.F
nr. 109
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Artikel 149, Gw. (1994) –
Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Uitoefening – Motivering – Strafzaken – Hof van Assisen – Discretionaire macht van de
voorzitter.
De beslissingen die de voorzitter krachtens zijn discretionaire macht neemt, dienen niet
gemotiveerd te worden (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 268 Wetboek van Strafvordering.)
11 juni 2002
P.2002.0311.N
nr. 351
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) – Motiveringsplicht.
De rechter dient bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, niet alle feitelijke
gegevens te vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden. (Art. 149 Grondwet
1994.)
30 september 2002
S.2002.0020.N
nr. 489
Burgerlijke zaken – Tegenstrijdigheid – Ten overvloede gegeven redenen –
Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat gericht is tegen redenen van de bestreden beslissing
waartussen er volgens het middel een tegenstrijdigheid bestaat maar die ten overvloede
gegeven zijn. (Art. 149 Grondwet 1994.)
21 oktober 2002
S.1999.0090.F
nr. 554
Grondwet (1994) – Artikel 149 – Waarde van de redenen.
Art. 149 Gw. houdt geen verband met de waarde van de redenen van de vonnissen en
arresten (Art. 149 Grondwet 1994.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

GEEN CONCLUSIE
Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Draagwijdte – Straf.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie–
uitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf
en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
29 januari 2002
P.2001.1600.N
nr. 61
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Strafvordering – Veroordelende beslissing – Aanwijzing van de wettelijke bepalingen –
Wegverkeerswet – Identificatie van de overtreder.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de veroordelende beslissing op de
strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten
laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt
bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim van de in art.
67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt (Art. 149 Grondwet 1994; Art.
195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 29ter en 67ter Wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
5 februari 2002
P.2000.0757.N
nr. 84
Opschorting van de uitspraak of uitstel van tenuitvoerlegging – Verwerping door de
rechter – Motivering.
Door ten laste van een beklaagde een effectieve straf uit te spreken sluit de rechter uit dat
deze beklaagde zowel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als van
een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf kan genieten; bij afwezigheid van
desbetreffende conclusie of wanneer de beklaagde met een eventuele opschorting niet
heeft ingestemd of om geen uitstel heeft verzocht hoeft de rechter zijn beslissing niet
nader te motiveren
26 februari 2002
P.2001.1650.N
nr. 133
Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering.
Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken
zonder opgave van de redenen waarom die bijkomende straf is gekozen (Art. 43bis
Strafwetboek; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
Veroordeling – Aan te wijzen wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing niet alleen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf
wordt bepaald, maar ook van de wetsbepalingen die de bestanddelen van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf omschrijven (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen
163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
Niet betwisting van partijen over bepaalde feiten – Verplichting van de rechter.
De rechter die bij het vaststellen van de feiten oordeelt dat de partijen het eens zijn over
bepaalde feiten, is niet verplicht in zijn beslissing expliciet te verwijzen naar de
verklaringen van de partijen zelf of naar de vindplaats van die niet–betwisting
16 april 2002
P.2000.1782.N
nr. 230
Veroordeling – Vereiste vermeldingen – Toepasselijke wetsbepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed moet de op de strafvordering gewezen
veroordelende beslissing opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen
van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf omschrijven en van die waarbij de
straf wordt bepaald (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, en
371 Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2002
P.2001.0706.N
nr. 339
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Hof van Assisen – Conclusie – Begrip.
Het verzet van een partij tegen de voorlezing door de voorzitter van de verklaringen van
een afwezige getuige, waarvan akte wordt gevraagd, staat niet gelijk met een conclusie
waarbij een betwisting voor het hof van assisen aanhangig wordt gemaakt; bij
afwezigheid van dergelijke conclusie, heeft het hof van assisen over die betwisting niet te
beoordelen (Art. 149 Grondwet 1994.)
11 juni 2002
P.2002.0311.N
nr. 351
Motiveringsverplichting – Vermelding van wetsbepalingen die het strafbaar feit
omschrijven en de straf bepalen – Lasterlijke aangifte.
De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die art. 445 Sw. aanhaalt, dat
dit feit omschrijft en strafbaar stelt, hoeft geen melding te maken van art. 443 Sw. (Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 163, 195 en 371 Wetboek van Strafvordering.)
10 september 2002
P.2001.0669.N
nr. 432
Motivering van de bestraffing – Elementen van beoordeling door de rechter.
Bij de motivering van de aan de beklaagde opgelegde bestraffing mogen de rechters
rekening houden zowel met de aard, de ernst en de gevolgen van de door hen bewezen
verklaarde feiten, als met de houding van de beklaagde tegenover het slachtoffer (Art.
195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
10 september 2002
P.2002.0496.N
nr. 433
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verwijzing van verdachte naar
de feitenrechter – Vaststelling van voldoende bezwaren.
De onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de feitenrechter kunnen er in de
regel mee volstaan vast te stellen dat er voldoende bezwaren bestaan (Artikelen 129 en
130 Wetboek van Strafvordering.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Oorzakelijk verband tussen de fout
en de schade – Beoordeling door de rechter.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er
geen causaal verband is tussen de fout van het slachtoffer en zijn schade, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat de schade, zoals zij zich concreet heeft voorgedaan, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder de fout van het slachtoffer
8 oktober 2002
P.2001.1132.N
nr. 514
Veroordeling – Vereiste vermeldingen.
De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid
1.a. Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het
bewezen verklaarde misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf
bepaald wordt, behoeft niet art. 38, § 1, 3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter
de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit te spreken (Artikelen 29 en 38
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2002
P.2001.1714.N
nr. 631
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Omvang van de motiveringsplicht – Punt dat geen belang vertoont.
Met betrekking tot een punt dat in zijn redenering geen belang vertoont kan aan de rechter
geen gebrek in de motivering worden verweten (Art. 149 Grondwet 1994.)
6 december 2002
C.2002.0171.N
nr. 656
Strafvordering – Veroordeling – Straf – Bijzondere herhaling – Aanwijzing van de
wettelijke bepaling.
Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering waarin het
artikel 562, tweede lid, Strafwetboek dat de straf bepaalt in geval van bijzondere
herhaling, niet wordt vermeld (Art. 149 Grondwet 1994.)
17 december 2002
P.2002.0180.N
nr. 678

OP CONCLUSIE
Veronderstelling – Rechter – Verplichting om te antwoorden.
De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin slechts een veronderstelling
vooropgesteld wordt (Art. 149 Grondwet 1994.)
20 februari 2002
P.2001.1045.F
nr. 122
Feitelijke gegevens van de zaak – Tegenovergestelde beoordeling – Middelen –
Argumenten – Verplichting om te antwoorden.
De rechter voldoet aan de motiveringsplicht, wanneer hij tegenover een middel van een
partij zijn tegengestelde beoordeling van de feitelijke gegevens van de zaak stelt, zonder
dat hij daarenboven hoeft te antwoorden op alle argumenten die de voormelde partij tot
staving van dat verweer aanvoert en die geen afzonderlijke middelen zijn (Art. 149
Grondwet 1994.)
15 april 2002
S.2001.0085.F
nr. 229
Doelloos geworden conclusie.
De rechter dient niet te antwoorden op een conclusie die geen verband houdt met het
voorwerp van een heropening van het debat (Art. 149 Grondwet 1994.)
19 april 2002
C.2000.0628.F
nr. 239
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verzoek om aanvullend
onderzoek – Afwijzing – Motivering.
Wanneer de burgerlijke partij voor de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
moet doen over de regeling van de procedure, een verzoek tot aanvullend onderzoek
indient, motiveert dat gerecht de weigering om een nader onderzoek te bevelen regelmatig
als het, op grond van de gegevens die het preciseert, beslist dat er tegen de verdachte geen
bezwaren voorhanden zijn en dat de gevraagde onderzoeksverrichtingen niet nodig zijn
om de waarheid aan het licht te brengen; het is niet gehouden daarenboven de redenen aan
te geven waarom het die onderzoeksverrichtingen overbodig acht
21 mei 2002
P.2001.0353.N
nr. 309
Onderzoeksgerechten – Arresten en beschikkingen – Motiveringsplicht – Grondslag.
Uit de invoering van een tegensprekelijk debat voor de onderzoeksgerechten die de
rechtspleging moeten regelen na afloop van het voorbereidend onderzoek, volgt dat de
burgerlijke partij het recht heeft voor deze gerechten conclusies te nemen en dat deze
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derhalve verplicht zijn daarop te antwoorden (Artikelen 127, 135 en 223 Wetboek van
Strafvordering.)
21 mei 2002
P.2001.0353.N
nr. 309
Getuige – Verhoor – Verzoek van de beklaagde – Taak van de rechter.
Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te
verhoren, moet aannemen, moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering
en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om de waarheid aan het licht te brengen (Art.
149 Grondwet 1994; Artikelen 153 en 190 Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2002
P.2001.1583.F
nr. 437
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Conclusie.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling dient niet te antwoorden op de
door de veroordeelde neergelegde stukken (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 4, § 4, vierde
lid Wet 5 maart 1998.)
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Motivering.
Geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet is, het feit dat de
appelrechters anders beslissen dan wat in conclusies werd aangevoerd.
15 oktober 2002
P.2001.1365.N
nr. 540
Geen conclusie in het dossier – Vaststelling van de neerlegging van een conclusie.
Wanneer, in strafzaken, een middel aanvoert dat een conclusie niet is beantwoord, en de
bestreden beslissing vaststelt dat de beklaagde een conclusie heeft neergelegd, maar dat
die niet in het dossier aanwezig is en dat de bewoordingen ervan niet in de bestreden
beslissing zijn opgenomen noch in andere stukken van de rechtspleging waarop het Hof
vermag acht te slaan, kan het Hof onmogelijk nagaan of de rechters die conclusie hebben
beantwoord (Art. 149 Grondwet 1994.)
16 oktober 2002
P.2002.0922.F
nr. 545
Kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie van de beklaagde – Dwaling in de
beschikking van de raadkamer – Geen enkel rechtsgevolg.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te
antwoorden op de conclusie waarin de beklaagde alleen wijst op een dwaling in de
beroepen beschikking van de raadkamer, m.b.t. de naam van de advocaat die hem heeft
bijgestaan, maar waaruit hij geen enkel rechtsgevolg afleidt
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

ALLERLEI
Strafzaken – Strafvordering – Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van
stukken – Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
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die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Kwalificatie van het misdrijf – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Wanneer de tegenstrijdigheid van twee beslissingen geen betrekking heeft op de feiten
maar uitsluitend op de kwalificatie die eraan gegeven moet worden, is het Hof van
Cassatie bevoegd om het karakter van die feiten te bepalen.
27 februari 2002
P.2001.1769.F
nr. 140
Wettelijke kwalificatie van het misdrijf door het Hof van Cassatie – Verwijzing.
Het rechtscollege waarbij de zaak door de verwijzing aanhangig wordt gemaakt, kan zich
niet onbevoegd verklaren wanneer het Hof van Cassatie de feiten hun wettelijke
kwalificatie heeft gegeven.
27 februari 2002
P.2001.1769.F
nr. 140
Niet gecorrectionaliseerde misdaad – Bedrieglijk onvermogen – Bestanddelen die
valsheid in geschriften opleveren – Beschikking tot verwijzing – Arrest van
onbevoegdheid.
Wanneer de raadkamer een verdachte naar de correctionele rechtbank heeft verwezen met
name wegens een wanbedrijf van bedrieglijk onvermogen, waarbij de bestanddelen ervan
feiten lijken te bevatten die als de misdaad valsheid in geschriften kunnen worden
gekwalificeerd, en die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, tegen de
verwijzingsbeschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en het hof van beroep
zich onbevoegd heeft verklaard bij een in kracht van gewijsde gegaan arrest, beslist het
Hof tot regeling van rechtsgebied en tot vernietiging van de verwijzingsbeschikking en
verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (Art. 526 Wetboek van
Strafvordering.)
6 maart 2002
P.2002.0186.F
nr. 161
Samenhangende misdrijven – Positief bevoegdheidsgeschil – Vervolging voor gerechten
van verschillende rechtsgebieden.
Er is grond tot regeling van rechtsgebied wanneer de beklaagde wegens samenhangende
misdrijven is vervolgd voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hof
van beroep behoren en er tussen de misdrijven een zodanige band schijnt te bestaan dat de
gezamenlijke behandeling ervan door één rechtbank vereist lijkt in het belang van een
goede rechtsbedeling (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
12 maart 2002
P.2002.0108.N
nr. 176
Onderzoek geopend vóór de inwerkingtreding van de wet van 25 maart 1999 betreffende
de hervorming van de gerechtelijke kantons – Beschikking tot verwijzing gewezen na deze
inwerkingtreding – Misdrijf gepleegd in een gemeente die deel uitmaakt van een ander
gerechtelijk – Vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich "ratione loci" onbevoegd
verklaart – Beslissingen in kracht van gewijsde – Verdachte zonder verblijfplaats in het
arrondissement waarvan deze gemeente vroeger deel uitmaakte en daar niet gevonden.
Wanneer ingevolge een onderzoek, geopend vóór de inwerkingtreding van de wet van 25
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maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons, de raadkamer de
verdachte na deze inwerkingtreding naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens een misdrijf gepleegd in een gemeente die, sinds dezelfde inwerkingtreding,
ingedeeld is bij een ander gerechtelijk arrondissement en de correctionele rechtbank zich
wegens deze herindeling territoriaal onbevoegd heeft verklaard om van de vervolgingen
kennis te nemen en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het
Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied, na vastgesteld te hebben
dat uit de overgelegde stukken niet blijkt dat de verdachte zijn verblijfplaats heeft in het
arrondissement waarvan die gemeente vroeger deel uitmaakte of daar kon worden
aangetroffen, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de procureur
des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waarbij de
gemeente is ingedeeld (Artikelen 23 en 526 Wetboek van Strafvordering.)
14 mei 2002
P.2002.0392.N
nr. 295
Bedrieglijke bankbreuk – Nieuwe wet – Correctionele straffen – Beschikking tot
verwijzing – Correctionele rechtbank – Heromschrijving – Valsheid in geschriften –
Criminele straffen – Onbevoegdheid.
Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk
uitwissen of veranderen van de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken of boekingsstukken of de inhoud
ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke bankbreuk ten tijde
van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het
misdrijf van valsheid in geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren,
waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er samenhang lijkt te zijn met andere
telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer voor die
telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd
verklaart, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer
en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (Artikelen 193 e.v. en
489ter Strafwetboek; Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
23 juli 2002
P.2002.0907.N
nr. 405
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Verzoek i.v.m. het conflict tussen twee
beslissingen – Andere beslissing – Ambtshalve regeling van rechtsgebied.
Als het verzoek tot regeling van rechtsgebied uitsluitend betrekking heeft op het conflict
tussen een beschikking van de raadkamer en een arrest van het hof van beroep, kan het
Hof ambtshalve, aan de hand van de stukken van de rechtspleging, de regeling van de
rechtspleging uitbreiden tot de tegenstrijdigheid die tevens bestaat tussen een arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling en hetzelfde arrest van het hof. (Art. 526 Wetboek van
Strafvordering.)
13 augustus 2002
P.2002.0972.F
nr. 410
Correctionalisering – Onbevoegd vonnisgerecht – Gevolgen – Samenhangende feiten –
Vernietiging van de beschikking van het onderzoeksgerecht – Verwijzing.
Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grond dat, na de beschikking van
verwijzing, is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit bij de wet met een
zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat
het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de
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vermeldingen van de feitenrechter juist schijnen te zijn, waarna het beschikking
vernietigt, mede wat betreft de samenhangende misdrijven, en de zaak naar de raadkamer,
anders samengesteld, verwijst
10 september 2002
P.2002.1118.N
nr. 435
Beschikking tot verwijzing – Meerdere verdachten – Verdachten in hechtenis – Meerdere
feiten – Poging tot misdaad en wanbedrijf – Samenhang – Verzachtende omstandigheden
niet aangenomen – Vonnisgerecht onbevoegd.
Wanneer de raadkamer vier verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens mededaderschap aan een poging tot misdaad zonder verzachtende
omstandigheden te hebben aangenomen en drie onder hen wegens wanbedrijven, het
vonnisgerecht zich, gelet op de samenhang tussen de verschillende aan de verdachten
gelegde feiten, voor het geheel onbevoegd heeft verklaard, en de beslissingen in kracht
van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij regeling van het rechtsgebied, de
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de raadkamer, anders
samengesteld, na te hebben vastgesteld dat de op dezelfde datum gewezen beschikkingen
waarbij wordt beslist dat twee verdachten aangehouden blijven, geen bestaansreden meer
hebben (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
17 december 2002
P.2002.1499.N
nr. 680

RETRIBUTIE
De retributie is in essentie de vergoeding die de overheid van bepaalde belastingplichtigen
vordert als tegenprestatie voor een bijzondere dienst die zij in hun persoonlijk belang
heeft geleverd of voor een rechtstreeks en bijzonder voordeel dat zij hun heeft toegestaan;
het bedrag ervan moet in een redelijke verhouding staan tot het belang van de verstrekte
dienst, anders moet zij als een belasting worden beschouwd (Art. 173 Grondwet 1994.)
10 mei 2002
C.2001.0034.F
nr. 285

SAMENHANG
Strafzaken – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Cassatiemiddel –
Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het opkomt tegen de beoordeling in feite, door
de bodemrechter, van de noodzaak om de zaken, voor een goede rechtsbedeling, te
voegen teneinde ze samen aan dezelfde rechter voor te leggen (Artikelen 226 en 227
Wetboek van Strafvordering.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Strafzaken – Beschikking houdende bevel tot mededeling – Vervolgingen – Uitwerking –
Verschillende zaken.
Een door een onderzoeksrechter gewezen beschikking houdende het bevel tot mededeling
maakt geen einde aan de vervolgingen ; vervolgingen die tegen eenzelfde verdachte in
verschillende zaken worden ingesteld, verliezen bijgevolg hun gelijktijdig karakter niet
omdat bepaalde vervolgingen betrekking hebben op de rechtsplegingen die de
onderzoeksrechter, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, aan het O.M. heeft
meegedeeld. (Artikelen 61, eerste lid, 127, eerste lid, 226 en 227 Wetboek van
Strafvordering.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
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Strafzaken – Begrip – Meerdere vooronderzoeken.
Feiten die reeds het voorwerp van verschillende vooronderzoeken hebben uitgemaakt,
kunnen samenhangend zijn. (Artikelen 226 en 227 Wetboek van Strafvordering.)
10 april 2002
P.2002.0058.F
nr. 219
Bevoegdheid en aanleg – Internationale bevoegdheid – Burgerlijke zaken – Europese
Unie – Belgische rechtbank waarbij een oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt
– Vordering tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring – Samenhang.
De artikelen 21 en 22 Executieverdrag zijn geen rechtsmachtclausules en staan niet toe
dat de rechter van een verdragsluitende Staat waarbij als eerste een zaak aanhangig is
gemaakt, zelf beslist over de voorwaarden betreffende het aanhangig geding of de
samenhang. (Artikelen 21 en 22 Executieverdrag van 27 sept. 1968 tussen de Staten–
leden van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, goedgekeurd bij de wet van 13 jan. 1971.)
14 november 2002
C.2000.0452.F
nr. 604

SAMENVOEGING VAN ZAKEN
Voorziening in cassatie – Bestreden beslissingen – Onderscheiden beslissingen –
Onderscheiden voorzieningen – Samenhang.
Het Hof voegt ambtshalve twee voorzieningen tegen onderscheiden arresten, wanneer het
van oordeel is dat beide voorzieningen zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze in
één en hetzelfde arrest te berechten (Art. 30 Gerechtelijk Wetboek.)
11 maart 2002
S.2000.0170.F
nr. 173

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Testament – Geesteszieke – Beroepsgeheim – Geneesheer – Draagwijdte – Doel.
Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut en heeft tot doel de patiënt te beschermen,
zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit artikel 901 van
het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen en dat deze niet wordt
beschermd tegen zijn eigen daden (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901 Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164
Testament – Nietigverklaring – Geesteszieke – Opname in een R.V.T. – Doktersattest –
Overlegging van het attest.
Artikel 458 van het Strafwetboek verhindert niet dat een doktersattest, dat tijdens het
leven van de geesteszieke regelmatig is afgeleverd, zoals met het oog op het opnemen van
de testateur in een rust– en verzorgingstehuis betreffende de evaluatieschaal van de staat
van afhankelijkheid in tijd en ruimte op basis waarvan de residenten worden ingedeeld in
meerdere categorieën van zorgbehoevendheid, wordt overgelegd in een latere procedure
tot nietigverklaring van het testament van deze testateur (Art. 458 Strafwetboek; Art. 901
Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0220.N
nr. 164

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeeschepen – Wet 3 nov. 1967 – Loodsdienst – Aansprakelijkheidsbeperking – Loodsboot.
Art. 3bis Wet 3 nov. 1967 regelt de aansprakelijkheid van de loodsdiensten in zoverre de
loodsdiensten inlichtingen of instructies geven betreffende de begeleiding van de vaart
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van het schip; de aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor de fout van de stuurman van
de loodsboot waardoor die in aanvaring komt met het beloodste schip
28 februari 2002
C.1999.0193.N
nr. 147

SCHULDVERNIEUWING
Huur van goederen – Andere schuldenaar – Verschillende rechten en verplichtingen – Wil
tot schuldvernieuwing.
Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk bestond
tussen de verhuurder en de huurder en zoals zij vermeld staat in de notariële akte, blijkt
dat de overeengekomen rechten en verplichtingen die de nieuwe schuldenaar worden
opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst van de notariële akte blijk van
de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de
contractuele verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit die feiten kan de
rechter afleiden dat er geen sprake is van een huuroverdracht maar wel van een
schuldvernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert (Artikelen 1271, 3°, 1273
en 1275 Burgerlijk Wetboek.)
5 december 2002
C.2002.0049.F
nr. 653

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Fout door verzuim.
Het bij de artikelen 418 en 420 Sw. bepaalde misdrijf vereist het bestaan van een fout ; die
kan erin bestaan dat de beklaagde geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat
hij een onopzettelijk letsel kon toebrengen, wat hij had kunnen voorzien, of nog dat hij de
maatregelen van voorzichtigheid en voorzorg niet heeft genomen die een normaal
persoon, in dezelfde omstandigheden, wel had genomen (Artikelen 418 en 420
Strafwetboek.)
11 december 2002
P.2002.0818.F
nr. 665

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
OPZETTELIJK DODEN
Toediening van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid zwaar
kunnen schaden – Constitutieve bestanddelen – Moreel bestanddeel – Opzet –
Beweegreden.
Het bij art. 402 Sw. bestrafte misdrijf veronderstelt m.n. dat de dader het slachtoffer heeft
willen schade toebrengen, zonder dat daarbij is vereist dat hij een welbepaald kwaad heeft
willen veroorzaken; de beweegreden van de dader doet niet ter zake (Art. 402
Strafwetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1325.F
nr. 33
Materiële bestanddelen.
Er kan geen sprake zijn van opzettelijke slagen of verwondingen, bij gebrek aan elke
gewelddadige en opzettelijke toenadering van het menselijk lichaam met een ander
fysisch voorwerp met het mogelijk resultaat van een kneuzing, schudding of letsel
27 februari 2002
P.2001.1769.F
nr. 140

– 276 –
Wettige verdediging – Begrip – Beoordeling door de rechter.
Wanneer ter rechtvaardiging wettige verdediging wordt aangevoerd, oordeelt de
bodemrechter op onaantastbare wijze over de ernst en de actualiteit van de onrechtmatige
aanranding alsook over de noodzaak en de evenredigheid van het verweer, op grond van
de feitelijke omstandigheden en rekening houdende met de reacties die de aangerande
persoon redelijk kon of moest hebben (Art. 416 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Wettige verdediging – Begrip – Verhouding tussen verdediging en aanranding.
De verdediging die de grenzen van de redelijke noodzaak te boven gaat, kan niet worden
beschouwd als een noodzakelijke verdediging; de verdediging en de aanranding moeten in
verhouding tot elkaar staan (Art. 416 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Wettige verdediging – Beklimming of braak – Beoordeling door de rechter.
De bodemrechter oordeelt in feite of de doodslag is gepleegd bij het afweren van de
beklimming of de braak van een huis (Art. 417 Strafwetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0358.F
nr. 353
Verzwarende omstandigheid – Minderjarige – Nieuwe wet – Werking in de tijd.
De verzwarende omstandigheid, bepaald in art. 405ter, dat in het Strafwetboek is
ingevoegd door de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten die vóór de inwerkingtreding van die
wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een misdaad of
wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude art. 410, tweede lid, van
dat wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar
(Artikelen 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
Handvest van de sociaal verzekerde – Herziening van niet–definitieve administratieve
beslissing – Materiële vergissing – Beslissing tot herziening – Uitwerking.
Wanneer een oorspronkelijke administratieve beslissing is aangetast door een materiële
vergissing wordt er geen termijn bepaald vanaf wanneer de nieuwe administratieve
beslissing uitwerking heeft; dienvolgens kan de inwerkingtreding van de nieuwe
bestuurlijke beslissing, als het recht op de prestaties kleiner is dan het aanvankelijke
toegekende recht uitwerking krijgen op de eerste dag van de maand na de kennisgeving
ervan. (Artikelen 17 en 18 Wet 11 april 1995.)
6 mei 2002
S.2001.0119.N
nr. 272

WERKNEMERS
Bijdragen – Loon – Kosten ten laste van de werkgever – Bewijslast.
Wanneer wordt betwist dat bedragen die aan een werknemer worden betaald als
terugbetaling voor de kosten die door de werkgever moeten worden gedragen, het
karakter van loon hebben, dient de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die belast is met
de inning van de sociale zekerheidsbijdragen, aan te tonen dat die bedragen geen
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terugbetaling van dergelijke kosten zijn (Art. 14, §§ 1 en 2 Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders; Art. 23, eerste en tweede lid Wet 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 19, § 2, 4°, eerste lid K.B. 28
nov. 1969.)
14 januari 2002
S.2000.0193.F
nr. 22
Bijdragen – Grondslag – Loon – Voordeel – Aandelen – Financiering door werkgever –
Continuïteitsbijdrage – Waardering – Aanschafwaarde toegekende aandelen.
Het arrest dat beslist dat het als loon beschouwde voordeel erin bestaat dat de werkgever
de eigendomsparticipatie van zijn werknemers financiert door in te staan voor de betaling
van hun aandelen via de continuïteitsbijdrage, en oordeelt dat de waarde van het als loon
beschouwde voordeel overeenstemt met de aanschafwaarde van de toe te kennen
aandelen, stelt het bedrag van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen vast op basis van
de door de appelrechters vastgestelde waarde van het loon beschouwde voordeel, waar het
beslist dat de sociale zekerheidsbijdragen berekend moeten worden op de aanschafprijs
van de toegekende aandelen. (Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art.
2 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Deeltijdse arbeid – Werkgever – Bijdrage – Plicht – Rechtsverhouding – Werkgever –
R.S.Z. – Ontstentenis van openbaarmaking van werkrooster – Sancties – Vermoedens –
Doel – Toepasselijke wetgeving.
De vermoedens in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, die de niet–naleving
sanctioneren van de voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters en inzake
de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters, zijn specifiek ten gunste
van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten behoeve van de inning en de
invordering van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen in de rechtsverhouding
tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers die onder de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 vallen; met betrekking tot de bijdrageplicht is enkel artikel
22ter van deze wet van toepassing. (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0133.N
nr. 114
Bijdragen – Verplichtingen werkgever – Betaling van loon – Betaling aan een derde.
De verplichtingen van de werkgever om de bijdrage van de werknemer bij iedere betaling
van het loon in te houden en deze, samen met zijn bijdrage, om de drie maanden over te
maken aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, vereist niet dat het toegekende
voordeel op het ogenblik van de betaling daadwerkelijk in het vermogen van de betrokken
werknemer terechtkomt, aangezien ook de betaling van sommen aan een derde als de
betaling van loon kan worden beschouwd, mits de werknemer aanspraak kan maken op
die uitbetaling en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking. (Art. 2 Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Art. 23 Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Bijdragen – Grondslag – Loon – Voordeel – Waardering – Werkgever – Geen aangifte of
te lage waardering – Gevolg – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Ambtshalve
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waardering – Betwisting – Waardering door feitenrechter – In acht te nemen gegevens.
Wanneer de werkgever geen aangifte heeft gedaan van een voordeel of een voordeel te
laag heeft gewaardeerd, dient de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve de
waarde van het voordeel te bepalen en het bedrag van de verschuldigde bijdragen vast te
stellen aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens, of na daartoe alle nuttig
geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever; in geval van betwisting over
het door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid vastgestelde bedrag, kan de feitenrechter
de waarde van het voordeel, met het oog op de berekening van de verschuldigde
bijdragen, bepalen aan de hand van alle gekende gegevens, ook wanneer deze dateren van
na de betaling of toekenning van het als loon beschouwde voordeel. (Artikelen 21 en 23
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Deeltijdse arbeid – Werkgever – Bijdrage – Plicht – Rechtsverhouding – Werkgever –
R.S.Z. – Ontstentenis van openbaarmaking van werkrooster – Sancties – Vermoedens –
Doel – Toepasselijke wetgeving.
De vermoedens in artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969, die de niet–naleving
sanctioneren van de voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters en inzake
de vaststelling van de afwijkingen op de normale werkroosters, behoudens bewijs van het
tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, zijn specifiek ten gunste van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ingesteld, ten behoeve van de inning en de
invordering van de verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 22ter Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0093.N
nr. 113
Bijdragen – Grondslag – Deeltijdse arbeid – Werkrooster – Openbaarmaking –
Ontstentenis – Gevolg – Voltijdse arbeid – Wettelijk vermoeden – Weerlegbaar
vermoeden.
De beide vermoedens omschreven in art. 22ter Sociale Zekerheidswet–Werknemers
gelden slechts tot bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht.
(Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
18 februari 2002
S.2001.0133.N
nr. 114
Bijdragen – Inning en invordering – Betaling van loon – Tussenkomst van een derde –
Verplichtingen.
Wanneer de betaling van loon dat verschuldigd is door de werkgever, door een derde
gebeurt, wordt deze derde als werkgever beschouwd voor de inning en invordering van de
verschuldigde sociale zekerheidsbijdragen en treedt hij in de plaats van de werkgever voor
de vervulling van alle verplichtingen betreffende dit loon. (Art. 43 Wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; Art. 36 K.B. 28 nov. 1969.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Bijdragen – Grondslag – Deeltijdse arbeid – Werkrooster – Openbaarmaking –
Ontstentenis – Gevolg – Voltijdse arbeid – Wettelijk vermoeden – Toepassing –
Ontbreken van normaal werkrooster.
Het vermoeden luidens hetwelk de deeltijdse werknemers vermoed worden arbeid te
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hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, krijgt
uitwerking in alle gevallen waarin de voorschriften inzake de bekendmaking van de
werkroosters niet werden nageleefd en dus ook wanneer een normaal werkrooster voor
deeltijdse arbeid ontbreekt. (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Artikelen 157–159 Programmawet 22 dec. 1989.)
18 februari 2002
S.2001.0093.N
nr. 113
Bijdragen – Inning en invordering – Betaling van loon – Betaling door werkgever –
Continuïteitsbijdrage – Individualiseerbaar voordeel.
Het arrest dat te kennen geeft dat het gedeelte van de door de werkgever betaalde
continuïteitsbijdrage waarop sociale zekerheidsbijdragen gevorderd worden voldoende
geïndividualiseerd of individualiseerbaar was bij de betaling van de continuïteitsbijdrage,
kan wettig beslissen dat met de betaling van de continuïteitsbijdrage door de werkgever
aan de personeelscoöperatie, het voordeel werd betaald dat als loon moet worden
beschouwd voor de heffing van de gevorderde sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 2 Wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 14
en 23 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Bijdragen – Grondslag – Loon – Voordeel – Aandelen – Financiering – Betaling van loon
– Tijdstip van betaling – Betaling van continuïteitsbijdrage – Toekenning van aandelen
door personeelscoöperatie – Geen tussenkomst van een derde.
Het arrest dat oordeelt dat het als loon beschouwde voordeel bestaat in de financiering
door de werkgever door een continuïteitsbijdrage van de aandelen van zijn werknemers in
de personeelscoöperatie en dat de betaling van dit voordeel plaatsvindt op het ogenblik
van de betaling van de continuïteitsbijdrage door de werkgever aan de
personeelscoöperatie en niet op het ogenblik van de toekenning van de aandelen aan de
werknemers door de personeelscoöperatie, beslist wettig dat de personeelscoöperatie geen
derde is die tussenkomt in de betaling van het als loon beschouwde voordeel. (Art. 43 Wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 36 K.B. 28 nov. 1969.)
18 februari 2002
S.2000.0142.N
nr. 112
Bijdragen – Schuld jegens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Betaling – Niet
geregistreerde aannemer – Uitgevoerde werkzaamheden – Hoofdelijke aansprakelijkheid
van de opdrachtgever – Bedoelde bijdragen – Latere kwartalen.
Artikel 30bis, § 1, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969 volgens hetwelk de
opdrachtgever die bij koninklijk besluit bepaalde werkzaamheden heeft doen uitvoeren
door een niet geregistreerde aannemer, binnen de bij dat artikel bepaalde perken,
hoofdelijk aansprakelijk is voor de door die aannemer aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid verschuldigde bijdragen, bijdrageopslagen en interesten, is niet van toepassing
op de bijdragen, bijdrageopslagen en interesten die door voornoemde aannemer
verschuldigd zijn voor kwartalen die volgen op dat in de loop waarvan de voornoemde
werkzaamheden zijn voltooid (Art. 30bis, § 1 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
25 maart 2002
S.2001.0032.F
nr. 198
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Bijdrageheffing – Loon – Voordelen – Maaltijdcheque – Vervangend voordeel – Waarde
– Hoegrootheid.
Een maaltijdcheque die werd of wordt verleend ter vervanging of omzetting van loon,
premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, wordt voor
het volledig bedrag als loon beschouwd waarop sociale bijdragen verschuldigd zijn en niet
enkel ten belope van het bedrag dat het vervangen of omgezette loon, premie of voordeel
of aanvulling hierbij te boven gaat. (Art. 19bis, § 1, tweede lid en § 2 K.B. 28 nov. 1969.)
6 mei 2002
S.2001.0174.N
nr. 273
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen –
Bijdragen – Verjaring.
Art. 35, tweede en vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, vereist, voor de
toepassing ervan, dat de bijdragen die nog niet gestort werden aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, nog wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat ze niet verjaard zijn
overeenkomstig art. 42 van die wet (Artikelen 35, tweede en vierde lid, en 42 Wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
6 november 2002
P.2001.1773.F
nr. 585
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever – Ambtshalve veroordelingen – Aard.
De ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en de vergoeding, bepaald in
art. 35, tweede en vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, zijn geen straf
maar een maatregel van burgerrechtelijke aard, die opgelegd wordt in het algemeen
belang (Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
6 november 2002
P.2001.1773.F
nr. 585
Bijdragen – Loon – Werknemer – Geen verdere aanspraak op loon – Modaliteiten.
Het feit dat een werknemer, nadat het loon hem effectief verschuldigd is ingevolge het
verrichten van de overeengekomen arbeidsprestaties, niet verder aanspraak maakt op dat
loon of met de werkgever overeenkomt dat dit loon verminderd wordt of niet wordt
betaald, verhindert niet dat sociale–zekerheidsbijdragen op dat loon verschuldigd zijn
(Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 34 K.B. 28 nov. 1969.)
18 november 2002
S.2002.0006.N
nr. 611
Verschuldigd zijn van bijdragen – Grondslag.
Het verschuldigd zijn van de sociale–zekerheidsbijdragen is in de regel niet afhankelijk
gesteld van de uitbetaling van het loon waarop de werknemer aanspraak heeft, maar wel
van het verschuldigd zijn van dit loon. (Art. 14 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
Art. 34 K.B. 28 nov. 1969.)
18 november 2002
S.2002.0006.N
nr. 611
Bijdragen – Vermindering – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad –
Nalatigheid – Verkeerde handelwijze – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Gelet op de omstandigheden van de zaak kan de rechter, zonder de wettelijke en
verordenende bepalingen inzake de sociale zekerheid van de werknemers te schenden,
beslissen dat de houding van de Rijksdienst voor sociale zekerheid, indien ze wordt
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beoordeeld volgens het criterium van een normaal zorgvuldige en voorzichtige openbare
instelling, die in dezelfde toestand verkeert, een verkeerde handelwijze oplevert die zijn
aansprakelijkheid buiten overeenkomst in het geding brengt
25 november 2002
S.2000.0036.F
nr. 623
Bijdragen – Loon – Aanvullende betaling van vakantiegeld – Wettelijk verschuldigde
bedragen – Geen aanvullend vakantiegeld.
Zo in beginsel elke aanvullende betaling van vakantiegeld, boven het wettelijk
verschuldigd vakantiegeld, als loon wordt beschouwd voor de berekening van sociale
zekerheidsbijdragen en in die zin afwijkt van art. 2, derde lid, 1° Loonbeschermingswet,
moet evenwel niet als aanvullend vakantiegeld worden aangezien maar als een
vakantiegeld, de betaling van bedragen ingevolge een wettelijke bepaling om voor de
werknemer hetzelfde voordeel te behouden als in een vorige regeling van het vakantiegeld
(Art. 19, § 1, eerste en vierde lid K.B. 28 nov. 1969; Art. 2, derde lid, 1° Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
2 december 2002
S.2002.0043.N
nr. 648
Toepassingsgebied – Vervoerders van goederen – Begrip – Exploitant.
Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 stelt de voorwaarden vast
waaronder de vervoerders van goederen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor
werknemers; één van die voorwaarden in dat artikel is dat het vervoer moet opgedragen
zijn aan de personen die het verrichten (Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders; Art. 3, 5° K.B. 28 nov. 1969.)
9 december 2002
S.2001.0096.F
nr. 657
Werkgever – Sociale–Documentenwet – Artikel 11bis Sociale Documentenwet –
Strafrechter – Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid –
Aard.
Zowel artikel 11bis, Sociale Documentenwet, als artikel 35, tweede lid, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969, leggen een bijzondere herstelwijze op in het algemeen
belang van de financiering van de sociale zekerheid (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten; Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Sociale documenten – Artikel 11bis Sociale Documentenwet – Veroordeling tot
vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Aard.
De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is
geen straf, maar een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te
spreken forfaitaire herstelvergoeding, die ertoe strekt de nadelige gevolgen van de
bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die een
openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet–betaling
van de sociale–zekerheidsbijdragen (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het
bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
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Werkgever – Strafrechter – Verschuldigde R.S.Z.–bijdragen – Veroordeling tot betaling
van deze bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Aard.
Zowel artikel 11bis, Sociale Documentenwet, als artikel 35, tweede lid, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969, leggen een bijzondere herstelwijze op in het algemeen
belang van de financiering van de sociale zekerheid (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978
betreffende het bijhouden van sociale documenten; Art. 35, tweede lid Wet van 27 juni
1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660

ZELFSTANDIGEN
Sociaal statuut – Bijdragen – Berekening – Beroepsinkomsten – In aanmerking te nemen
beroepsinkomsten – Administratie der Directe Belastingen.
De beroepsinkomsten waarop de bijdragen van de onderworpenen aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen worden berekend bestaan, onder de in de wet en de verordeningen
bepaalde voorwaarden, met name uit de beroepsinkomsten die de administratie der directe
belastingen heeft medegedeeld; het arbeidsgerecht mag het bedrag van die aldus
medegedeelde beroepsinkomsten niet in vraag stellen. (Art. 11, §§ 1 en 2, eerste en zesde
lid K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen; Art. 33, 1° K.B. 19 dec. 1967.)
14 januari 2002
S.2001.0009.F
nr. 23
Bijdragen – Vennoten – Mandatarissen – Rechtspersonen – Hoofdelijkheid – Inning –
Verjaring – Stuiting – Aangetekende brief – Aansluiting.
De verjaring die van toepassing is op de inning bij de rechtspersonen van de bijdragen die
verschuldigd zijn door hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit met een
aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde opdracht na te gaan of de
personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen, bij een sociale
verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of mandatarissen
aangemaand worden aan te sluiten bij een sociaal–verzekeringsfonds (Artikelen 15, § 1,
derde lid en 16, § 2, tweede lid, 3° K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen.)
14 januari 2002
S.2001.0012.F
nr. 24
Bijdragen – Geen voorlopige bijdragen bepaald of betaald – Regularisatiebijdragen –
Verjaring – Aanvang van de termijn.
De verjaringstermijn van de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen
verschuldigde regularisatiebijdragen die ingaat vanaf de 1ste januari van het derde jaar
volgend op dat waarin de beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, geldt
zonder onderscheid voor elke regularisatiebijdrage; ook indien geen voorlopige bijdragen
werden opgevorderd of betaald (Art. 11, §§ 2 en 4 K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; Artikelen 41, §§ 1 en 2, en 49 K.B. 19
dec. 1967.)
6 mei 2002
S.2000.0098.N
nr. 271
Perscorrespondenten – Auteurs – Toepasselijke bepaling – Sociaal statuut –
Toepassingsgebied – Journalisten.
Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
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sociaal statuut der zelfstandigen sluit weliswaar de journalisten, de perscorrespondenten
en de personen die auteursrechten genieten uit van dat sociaal statuut, voor zover zij een
op zijn minst gelijkwaardig sociaal statuut genieten, maar het heeft geen betrekking op de
vaststelling van de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen (Artikelen 5 en 11 K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.)
25 november 2002
S.2001.0094.F
nr. 625
Sociaal statuut – Bijdragen – Berekening – Bedrijfsinkomsten – In aanmerking te nemen
bedrijfsinkomsten – Journalisten – Perscorrespondenten – Auteurs – Toepasselijke
bepaling.
Artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het
sociaal statuut der zelfstandigen sluit weliswaar de journalisten, de perscorrespondenten
en de personen die auteursrechten genieten uit van dat sociaal statuut, voor zover zij een
op zijn minst gelijkwaardig sociaal statuut genieten, maar het heeft geen betrekking op de
vaststelling van de inkomsten die als grondslag dienen voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen (Artikelen 5 en 11 K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting
van het sociaal statuut der zelfstandigen.)
25 november 2002
S.2001.0094.F
nr. 625
Bijdragen inzake matiging der inkomsten – Nalatigheidsinteresten – Verjaring.
De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de
zelfstandigen zijn aan dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing
zijn op die bijdragen (Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987; Artikelen 2, 3 en 4 K.B. nr 289 van
31 maart 1984.)
9 december 2002
S.2001.0110.F
nr. 659

SPORT
Misdrijf in voetbalcontext – Stadionverbod.
De strafrechter kan een gerechtelijk stadionverbod uitspreken, met aanmeldingsplicht op
de wijze die hij bepaalt, voor elke inbreuk begaan in voetbalcontext, hetzij onderdeel van
het Strafwetboek, hetzij onderdeel van een bijzondere strafwet. (Artikelen 38 en 41 Wet
21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
26 november 2002
P.2001.1661.N
nr. 629

STEDENBOUW
ALGEMEEN
Gewestplannen – Recreatiegebied – Wettelijke bestemming – Gevolgen – Werken uit te
voeren in die gebieden.
Krachtens art. 16.5.0 van het K.B. 28 december 1972 zijn recreatiegebieden bestemd voor
het aanbrengen van recreatieve en toeristische accommodatie, al dan niet met inbegrip van
verblijfsaccommodatie; in deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan
beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te
bewaren. (Art. 16.5.0 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de
ontwerp–gewestplannen en gewestplannen.)
24 juni 2002
C.2001.0508.N
nr. 379
Waals Wetboek ruimtelijke ordening – Gebruik waarvoor een goed normaal bestemd is –
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Bouwgrond – Criteria.
De normale bestemming van een bouwgrond in de zin van artikel 34, eerste lid, van het
Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984
wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk de geschiktheid van de grond
voor bebouwing, de ligging langs een voldoende uitgeruste verkeersweg en de ligging
naast andere bouwgronden of gebouwen (Art. 34, eerste lid Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
19 september 2002
C.2001.0302.F
nr. 462

BOUWVERGUNNING
Beroep bij de Koning – Rappelbrief – Termijn van dertig dagen – Tijdig getroffen
weigeringsbeslissing – Vernietiging door de Raad van State.
De vernietiging van de binnen de in art. 55, § 2, vijfde lid, van de Stedenbouwwet
gestelde termijn van 30 dagen getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve
overheid, heeft voor gevolg dat die overheid opnieuw over de volledige wettelijke termijn
beschikt om een nieuwe beslissing te nemen over het beroep van de aanvrager. (Art. 55, §
2, vijfde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedenbouw.)
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209
Beroep bij de Koning – Stilzitten van de overheid – Rappelbrief – Gevolgen – Tijdstip van
verzending.
Om gevolgen te hebben, kan een rappelbrief in de zin van art. 55, § 2, vierde lid, van de
Stedenbouwwet, slechts worden verstuurd door de aanvrager nadat de Koning in gebreke
is gebleven om over het beroep te beslissen binnen de in die bepaling gestelde termijn van
zestig dagen. (Art. 55, § 2, vierde lid Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
4 april 2002
C.2000.0457.N
nr. 209

ONTEIGENING
Verkrijging van onroerende goederen voor de uitvoering van een plan van aanleg –
Verzoek van de onteigening af te zien – Tijdige uitspraak van de overheid – Vordering tot
schadevergoeding – Verplichting van de overheid.
Wanneer de bevoegde overheid zich gedraagt naar de voorschriften van artikel 35 van de
Stedenbouwwet blijft ze onderworpen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht van de
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 35 Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
27 juni 2002
C.1999.0478.N
nr. 389

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Bestuurlijke overheid – Keuze van de wijze van herstel – Beslissing – Aard – Toetsing
door de rechter.
De beslissing van de bestuurlijke overheid die, met het oog op de toepassing van art. 155,
§ 2, W.W.R.O.S.P., de keuze van de wijze van herstel bepaalt, is geen besluit of
verordening in de zin van art. 159 Gw. (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 155, § 2 Waals
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
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Openbare orde – Algemeen belang van de gemeenschap – Gewest – Gemachtigd
ambtenaar – Onderscheid.
Krachtens art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., dat de openbare orde raakt, wordt de vrijwaring
van het algemeen belang van de gemeenschap, te weten de verwezenlijking van een goede
ruimtelijke ordening, niet aan het Gewest zelf toevertrouwd maar aan de gemachtigde
ambtenaar van het Gewest, die hiermee niet samenvalt (Art. 155, § 1 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Wijzen van herstel – Bestuurlijke overheid – Keuze – Wettigheidstoezicht door de rechter
– Beginsel van onpartijdigheid.
Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de
bestuurlijke overheden niet in staat waren met de vereiste onpartijdigheid een keuze te
maken tussen de verschillende, in art. 155, § 2, W.W.R.O.S.P. bedoelde wijzen van
herstel, kan hij de door die overheden ingestelde vordering verwerpen zonder die
vordering verder nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen; in dat geval
wordt, in voorkomend geval, alleen de vordering van de benadeelde derde of derden
m.b.t. de herstelmaatregel aanhangig gemaakt bij de rechter, die de gegrondheid ervan zal
beoordelen (Art. 155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Beoordeling door de rechter.
De rechterlijke macht is bevoegd om de vordering van de gemachtigde ambtenaar of van
het college van burgemeester en schepenen, die ertoe strekt een van de rechtstreekse
herstelmaatregelen, bedoeld in art. 155, § 1, W.W.R.O.S.P., te horen bevelen, op haar
interne en externe wettigheid te toetsen en na te gaan of zij in overeenstemming is met de
wet en of zij niet op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, maar het staat niet
aan de rechter om over de opportuniteit van een dergelijke vordering te oordelen (Art.
155, § 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
9 januari 2002
P.2000.0855.F
nr. 14
Vordering tot herstel – Beoordeling door de rechter.
De rechterlijke macht kan de bij art. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., bedoelde
herstelvordering op haar interne en externe wettigheid toetsen, en kan tevens nagaan of zij
in overeenstemming is met de wet en niet op machtsoverschrijding of machtsafwending
berust, zonder dat het aan de rechter staat de opportuniteit van een dergelijke vordering na
te gaan (Artikelen 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw
en Patrimonium.)
16 januari 2002
P.2001.1163.F
nr. 31
Wijzen van herstel.
Krachtens art. 155, §§ 1 en 2, W.W.R.O.S.P., kunnen de gemachtigde ambtenaar of het
college van burgemeester en schepenen één van de in paragraaf 2 van dat artikel bedoelde
wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank vorderen, aangezien deze de door de
overtreding van dat wetboek veroorzaakte schade ononderscheidenlijk kunnen herstellen
(Artikelen 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
16 januari 2002
P.2001.1163.F
nr. 31
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Verscheidene vorderingen tot herstel – Beoordeling door de rechter – Criteria.
Hoewel de rechter, met toepassing van art. 155, §§ 1 en 2, het W.W.R.O.S.P.,
kennisneemt van verscheidene vorderingen tot herstel van de gemachtigde ambtenaar en
van het college van burgemeester en schepenen, dient hij uitspraak te doen volgens het
evenredigheidsbeginsel, door tegelijkertijd zowel rekening te houden met de omvang van
de gevolgen die elke wijze van herstel voor de beklaagde meebrengt, maar ook met de
mate waarin elke wijze de stedenbouwkundige hinder herstelt die door het bewezen
verklaarde misdrijf wordt veroorzaakt (Artikelen 155, §§ 1 en 2 Waals Wetboek van
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium.)
16 januari 2002
P.2001.1163.F
nr. 31
Bevoegde gemachtigde ambtenaar – Tussenkomende partij – Cassatieberoep –
Hoedanigheid – Grond van niet–ontvankelijkheid – Ontvankelijkheid.
De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, afgeleid uit het
gebrek aan hoedanigheid van eiser, dient te worden aangenomen, wanneer die niet de
gemachtigde ambtenaar van het bestuur van de stedenbouw en de ruimtelijke ordening
van het Waalse Gewest is die op het ogenblik van de verklaring van het door hem
ingestelde cassatieberoep territoriaal bevoegd was (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 3 en 155 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
20 maart 2002
P.2001.1414.F
nr. 190
Herstelvordering – Bevoegdheid van de strafrechter – Discriminatie – Prejudicieel
geschil – Arbitragehof – Vroeger arrest – Vraag met hetzelfde onderwerp – Hof van
Cassatie – Verplichting.
Krachtens artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof, wanneer een middel een vraag,
als bedoeld in art. 26, § 1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. de
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de
wettelijke regeling betreffende de bevoegdheid van de strafrechter om over de
opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, is het
Hof niet ontslagen van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die vraag
uitspraak te doen, ook al heeft het Arbitragehof, bij wijze van een prejudiciële beslissing,
over een vraag met hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan (Art. 26, § 1, 3° en § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 149 en 150 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
24 september 2002
P.2001.0834.N
nr. 472

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Plan van aanleg – Wijziging van de bestemming – Vergoeding – Berekening.
De vergoeding die met toepassing van art. 34, vijfde lid, W.W.R.O.S.P wordt berekend en
aan de eigenaar van het goed toekomt, moet met twintig pct. worden verminderd; die
vermindering mag niet berekend worden op de geactualiseerde aankoopwaarde van het
goed (Art. 34, vijfde lid Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
4 januari 2002
C.2000.0277.F
nr. 8
Ontwerp van gewestplan – Bouw– of verkavelingsverbod – Recht op schadevergoeding.
De vergoeding die is bepaald in art. 37 Wet ruimtelijke Ordening en Stedenbouw is alleen
verschuldigd wanneer het bouw– of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat
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bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed
dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan; die
bepaling beoogt de streek–, gewest– en gemeenteplannen vermeld in art. 2, § 1, van die
wet en niet de ontwerpen van streek– en gewestplannen die door de minister zijn
vastgesteld, als bedoeld in § 2 van dat artikel, die enkel een voorlopig karakter hebben
19 september 2002
C.2001.0058.F
nr. 461
Onteigening – Recht op schadevergoeding – Ontstaan – Tijdstip – Uitvoering.
Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid zich niet
tijdig over de voorgenomen onteigening, vereist voor de uitvoering van de voorschriften
van een plan van aanleg, heeft uitgesproken, ontstaat het recht op schadevergoeding
slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde ten gevolge
van dat plan tot uiting brengt (Artikelen 35, eerste en laatste lid, en 37, eerste en derde lid
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw.)
13 december 2002
C.2000.0261.N
nr. 672

ALLERLEI
Ontginning van een groeve – Vergunning.
Bij ontstentenis van een winningsvergunning, is de ontginning van een groeve conform de
overgangsregeling, vervat in artikel 26 van het decreet van 27 oktober 1988 van de
Waalse Gewestraad, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1993 van de Waalse
Gewestraad, onderworpen aan een exploitatievergunning en aan een bouwvergunning
(Art. 26 Decr.W.Gew. 27 okt. 1988.)
19 september 2002
C.2001.0414.F
nr. 463

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Nieuwe strafwet – Strafbepalingen.
Wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het ogenblik dat
zij gepleegd zijn, maar de feiten op het ogenblik van de berechting minder zwaar gestraft
worden door een nieuwe wet, kan de rechter het misdrijf bewezen verklaren na te hebben
vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van de uitspraak, de feiten van het
misdrijf nog steeds straft; hij dient dan de nieuwe strafwet toe te passen om de straf te
bepalen (Art. 2 Strafwetboek.)
30 januari 2002
P.2001.1440.F
nr. 64
Straf en maatregel – Werkloosheid – Recht op uitkering – Uitsluiting – Maatregel – Geen
straf – Rechtsbeginsel – Toepassing mildere straf.
De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het
redelijke gevolg is van een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een
maatregel die genomen wordt ten aanzien van een werknemer die aan de voorwaarde van
toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig zonder arbeid en zonder
loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel
(Art. 52, § 1, 2° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
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15 mei 1981.)
18 februari 2002

S.2001.0138.N

nr. 115

Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering.
Onwettig is de beslissing waarbij een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken
zonder opgave van de redenen waarom die bijkomende straf is gekozen (Art. 43bis
Strafwetboek; Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158
Persoonlijk karakter van straf – Wegverkeer – Bewijsregeling – Misdrijf – Motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon – Niet geïdentificeerde bestuurder –
Titularis van de nummerplaat – Weerlegbaar vermoeden.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Wetswijziging – Omzetting van het verbod van rechtswege in een facultatief verbod
waarvan de strafrechter de duur bepaalt – Facultatief verbod uitgesproken voor feiten
gepleegd vóór de wetswijziging – Toepassing van de voor de verdachte meer gunstige
bepaling – Wettigheid – Artikel 1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 – Beroepsverbod.
Bij wet van 2 juni 1998 werd het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk besluit nr
22 van 24 oktober 1934, dat vóór deze wet van rechtswege gold, vervangen door een
facultatief verbod, na een debat op tegenspraak, waarbij de strafrechter geval per geval zal
uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan worden toegelaten tot het bestuur of
het toezicht op vennootschappen, en zo neen, gedurende welke termijn; aldus wordt,
ongeacht de aard van dit facultatief verbod, door het opleggen ervan voor feiten die vóór
de wetswijziging zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek,
slechts een voor de beklaagde meer gunstige nieuwe bepaling met betrekking tot een op
het ogenblik van de feiten reeds bestaande maatregel of straf toegepast (Art. 2, tweede lid
Strafwetboek; Art. 1 K.B. nr 22 van 24 okt. 1934.)
14 mei 2002
P.2002.0261.N
nr. 294
Sociale zekerheid – Werknemers – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever –
Ambtshalve veroordelingen – Aard.
De ambtshalve veroordelingen tot betaling van het bedrag en de vergoeding, bepaald in
art. 35, tweede en vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, zijn geen straf
maar een maatregel van burgerrechtelijke aard, die opgelegd wordt in het algemeen
belang (Art. 35, tweede en vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
6 november 2002
P.2001.1773.F
nr. 585
Straf en maatregel – Veroordelingen – Vereiste vermeldingen.
De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid
1.a. Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het
bewezen verklaarde misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf
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bepaald wordt, behoeft niet art. 38, § 1, 3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter
de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit te spreken (Artikelen 29 en 38
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2002
P.2001.1714.N
nr. 631
Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring – Artikel 11bis Sociale Documentenwet –
Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Aard.
De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, in toepassing van artikel 21ter
Wetboek van Strafvordering, staat niet in de weg aan veroordelingen die geen straf
uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale
Documentenwet bedoelde vergoeding (Art. 21ter Wetboek van Strafvordering; Art. 11bis
K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring.
De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, in toepassing van artikel 21ter
Wetboek van Strafvordering, staat niet in de weg aan veroordelingen die geen straf
uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale
Documentenwet bedoelde vergoeding (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten; Art. 21ter Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Artikel 11bis Sociale Documentenwet – Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid – Aard.
Veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het
artikel 11bis Sociale Documentenwet bedoelde vergoeding, vallen buiten het
toepassingsgebied van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, zoals geregeld
door artikel 8, § 1, Probatiewet (Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie; Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660
Sociale zekerheid – Sociale documenten – Artikel 11bis Sociale Documentenwet –
Veroordeling tot vergoeding aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Aard.
De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documentenwet, is
geen straf, maar een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te
spreken forfaitaire herstelvergoeding, die ertoe strekt de nadelige gevolgen van de
bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die een
openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet–betaling
van de sociale–zekerheidsbijdragen (Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende het
bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
Introductie van de euro – Misdrijf gepleegd vóór 1 januari 2002 – Geldboete opgelegd na
1 januari 2002 – Opdeciemen.
De geldboete die verbonden is aan een misdrijf dat gepleegd is vóór de inwerkingtreding,
op 1 januari 2002 van de wet van 26 juni 2000 tot invoering, van de euro in de wetgeving,
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inzake de in art. 78 Gw. bedoelde materies, maar opgelegd wordt na de inwerkingtreding
ervan, moet worden verhoogd overeenkomstig de oude wet die gunstiger is, waarbij het
bedrag van de boete in Belgische frank wordt omgezet in euro door het te delen door
40,3399. (Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 15.1
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
16 oktober 2002
P.2002.0916.F
nr. 544
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Gehoudenheid tot betaling van de geldboete –
Aard.
De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de
geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van
Boek I van het Strafwetboek niet (Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
Transactie door het bestuur aangegaan met mededaders – Aanrekenen van de betaalde
som op de veroordeling.
Uit geen wettelijke bepaling volgt dat de rechter de som van de met mededaders door het
bestuur aangegane transacties moet aftrekken van de veroordelingen uitgesproken ten
laste van een beklaagde met wie het bestuur geen transactie heeft aangegaan.
26 november 2002
P.2001.0874.N
nr. 628

ANDERE STRAFFEN
Verval van het recht tot sturen – Onwettigheid – Cassatie – Omvang.
De onwettigheid van de beslissing die uitspraak doet over het verval van het recht een
motorrijtuig te besturen wegens bepaalde misdrijven, strekt zich uit tot het geheel van de
sancties die de voormelde misdrijven straffen alsook tot de bijdragen tot het bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die met die misdrijven
verband houden ; de vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de
misdrijven bewezen verklaart, wanneer de vernietiging uitgesproken wordt wegens een
grond die geen verband houdt met die welke die beslissing verantwoorden, wat het geval
is wanneer de onregelmatigheid alleen te wijten is aan het gebrek aan motivering van de
keuze van de straf van verval van het recht tot sturen en van de termijn ervan
27 februari 2002
P.2001.1606.F
nr. 138
Verbeurdverklaring – Geestrijke dranken – Drankgelegenheid – Verstrekken van sterke
dranken zonder vergunning.
Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank
en betreffende het vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagneming en
verbeurdverklaring van de sterke dranken, die het voorwerp zijn van de overtreding
bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze geen eigendom zijn
van de overtreder. (Artikelen 2, § 1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
17 september 2002
P.2001.0890.N
nr. 453
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Beroepsverbod – K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 – Overgangsbepaling.
De rechter die uitspraak doet na inwerkingtreding, op 1 sept. 1998, van de W. 2 juni 1998,
kan de persoon die vóór die inwerkingtreding failliet is verklaard en niet in ere is hersteld,
ook veroordelen tot de in art. 4, K.B. 24 okt. 1934, bedoelde straffen, wegens overtreding
van het bij het oude art. 1 van dat besluit opgelegde verbod van rechtswege, dat, hoewel
burgerrechtelijk van aard, op dergelijke gefailleerde van toepassing is en een
overgangsbepaling is die uitwerking heeft totdat de termijn van tien jaar is verstreken
(Art. 6 Wet 2 juni 1998; Art. 3 K.B. nr 22 van 24 okt. 1934.)
2 oktober 2002
P.2002.0778.F
nr. 500

SAMENLOOP
Veroordeling wegens eerdere feiten – Nieuwe feiten die deze veroordeling voorafgaan –
Eenheid van opzet – Straftoemeting.
Wanneer de strafrechter vaststelt dat misdrijven, die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing, en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en die
die beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet, houdt hij bij de straftoemeting
rekening met de reeds uitgesproken straffen; indien deze straffen hem voor een juiste
bestraffing van al de misdrijven voldoende blijken, spreekt hij zich enkel uit over de
schuldvraag (Art. 65 Strafwetboek.)
19 februari 2002
P.2001.1516.N
nr. 120
Misdrijven – Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Zwaardere straf –
Toepassing.
Wanneer verschillende misdrijven een enkele strafbare gedraging opleveren en derhalve
tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijdspanne tussen het plegen van deze
misdrijven de wet die de straf bepaalt gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde
straf worden opgelegd, ook al was de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf
minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de nieuwe wet (Artikelen 2 en 65
Strafwetboek.)
7 mei 2002
P.2002.0308.N
nr. 278
Eenheid van opzet – Strafmaat – Enige straf – Bijdrage tot de financiering van het Fonds
tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke – Toepassing.
Wanneer de strafrechter bij toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, alleen de
zwaarste straf oplegt, kan hij aan de veroordeelde slechts eenmaal de bij artikel 29 van de
wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen bedoelde verplichting om
een bedrag van tien frank te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opleggen (Art. 29 Wet 1
aug. 1985; Art. 65, eerste lid Strafwetboek.)
17 september 2002
P.2001.0820.N
nr. 452
Vervolging in België – Feiten waarvoor de beklaagde reeds in het buitenland werd
veroordeeld – Eenheid van opzet – Toepassing.
Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, kan enkel een beslissing van
een Belgische strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of er eenheid
van opzet bestaat tussen de feiten waarvoor een beklaagde wordt vervolgd en misdrijven
die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en deze
voorafgaan; dergelijke eenheid van opzet kan niet bestaan met feiten waarvoor die
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beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.)
17 september 2002
P.2002.0469.N
nr. 455
De feitenrechter die vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in
kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn en aan
die beslissing voorafgaan, samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, en bij de straftoemeting
rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen, berecht of bestraft de beklaagde geen
tweede keer voor feiten waarvoor deze laatste reeds is veroordeeld of vrijgesproken. Hij
spreekt een straf uit enkel voor de feiten die bij hem aanhangig zijn en waarvan zijn
voorganger geen kennis had, indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor het
geheel van de gepleegde feiten niet streng genoeg is. (Art. 65 Strafwetboek; Art. 14
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
26 november 2002
P.2001.1670.N
nr. 630

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Verzachtende omstandigheden – Onaantastbare beoordeling door de rechter –
Medebeschuldigde, medebeklaagde of mede–inverdenkinggestelde.
De rechter beschikt over een discretionaire bevoegdheid om verzachtende
omstandigheden al dan niet toe te kennen; volgens zijn onaantastbare beoordeling kan hij
ze aan een bepaalde medebeschuldigde, medebeklaagde of mede–inverdenkinggestelde
toekennen, maar niet aan een andere
2 oktober 2002
P.2002.1038.F
nr. 504
Milieuvergunningsdecreet, artikel 39, § 3 – Strafbaarstelling en straffen – Bijzondere Wet
Hervorming Instellingen, artikel 11 – Strafwetboek, artikel 100 – Boek I – Artikel 85, Sw.
– Toepasselijkheid.
Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, en van artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en dus artikel 66
Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen
in het Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (Artikelen 66, 85 en
100 Strafwetboek; Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug.
1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende
de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

ALLERLEI
Geen conclusie – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Draagwijdte.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie–
uitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf
en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
29 januari 2002
P.2001.1600.N
nr. 61
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Werking in de tijd – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Wijziging – Terugwerkende kracht.
Artikel 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit
vervangen wordt door een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder
dat de wet zelf gewijzigd wordt (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
30 april 2002
P.2000.1767.N
nr. 263
Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke –
Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever – Toepassing.
Noch uit artikel 40 van het decreet 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, noch
uit enige andere wetsbepaling volgt dat de werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk is
voor de betaling van de bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, waartoe zijn aangestelden of lasthebbers
worden veroordeeld. (Art. 29 Wet 1 aug. 1985; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
Burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Gehoudenheid tot betaling van de geldboete en
de gerechtskosten – Aard.
De gehoudenheid van de civielrechtelijk aansprakelijke partij tot de betaling van de
geldboete en van de gerechtskosten is geen straf en wijzigt derhalve de beginselen van
Boek I van het Strafwetboek niet (Art. 11 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen
van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 40 Decr. Vl. R. 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572
Bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke –
Aard.
De verplichting om een bijdrage van tien frank, verhoogd met opdeciemen, te betalen bij
wijze van bijdrage tot financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan slachtoffers van
opzettelijke gewelddaden bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele straf,
is sui generis van aard en geen straf, noch een onderdeel van de gerechtskosten (Art. 29
Wet 1 aug. 1985.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

STRAFVORDERING
Openbaar ministerie – Uitoefening – Vervolgingen – Onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie bij het vervolgingsbeleid.
De omstandigheid dat de procureur des Konings het in de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel zou hebben miskend door een bepaald persoon
te vervolgen en niet een ander waarvan wordt beweerd dat hij zich in dezelfde toestand
zou bevinden – wat de strafrechter, afgezien van de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreffende het vervolgingsbeleid van het
openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoordelen – neemt de strafbaarheid van het
door eiser gepleegde misdrijf niet weg en heeft het verval van de strafvordering niet tot
gevolg (Art. 22 Wetboek van Strafvordering.)
15 januari 2002
P.2000.0806.N
nr. 27
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Verval – Rechtspleging tot strafrechtelijke bemiddeling.
Het versturen aan de overtreder, door het O.M., van een brief waarin een mogelijke sepot
wordt voorgesteld in ruil voor de vergoeding van de getroffene, levert de rechtspleging tot
strafrechtelijke bemiddeling niet op. (Art. 216ter Wetboek van Strafvordering.)
30 oktober 2002
P.2002.0748.F
nr. 573
Gerechtelijke politie – Opsporing van misdaden en wanbedrijven – Proactieve recherche
– Regelmatigheid van de vervolgingen – Cassatiemiddel – Nieuw middel –
Ontvankelijkheid.
Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het Hof van Cassatie
voor het eerst de regelmatigheid van de op een proactief onderzoek gegronde
vervolgingen betwist (Art. 28bis Wetboek van Strafvordering.)
6 november 2002
P.2002.1394.F
nr. 588
Verval voor bepaalde misdrijven door betaling van een geldsom – Vervolging en
veroordeling wegens andere misdrijven – Wettigheid.
De betaling van een door het parket aangeboden minnelijke schikking ten aanzien van een
bepaald misdrijf doet de strafvordering niet vervallen voor andere misdrijven die
tegelijkertijd zijn vastgesteld en waarvoor geen minnelijke schikking werd aangeboden
(Art. 216bis Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2002
P.2002.0191.N
nr. 650

SUCCESSIERECHTEN
Teruggave – Aangifte – Missing.
De teruggave van rechten, interesten en boeten is niet van toepassing wanneer in de
opgave van het actief in de aangifte een loutere missing werd begaan in het bepalen van
de waarde van een individueel aangeduid roerend of onroerend goed of gedeelte ervan
(Art. 135, aanhef en 3° Wetboek van Successierechten.)
13 september 2002
C.1999.0384.N
nr. 448
Financiële instellingen – Overleden persoon – Door lasthebber gedane verrichting –
Aard.
De machtiging die de directeur–generaal van registratie en domeinen ingevolge art. 100
W. Succ. geeft opdat bepaalde ambtenaren met name bij banken inlichtingen kunnen
inwinnen over verrichtingen die gedaan werden door een lasthebber van een overleden
persoon, dient niet nader te omschrijven over welke feiten het onderzoek gaat, aangezien
die verrichting beschouwd moet worden als een verricht die door de overledene zelf is
gedaan (Art. 100 Wetboek van Successierechten.)
17 oktober 2002
C.2001.0238.F
nr. 548
Belastingambtenaar – Onderzoeksrecht – Machtiging – Draagwijdte.
De machtiging die de directeur–generaal van registratie en domeinen ingevolge art. 100
W. Succ. geeft opdat bepaalde ambtenaren met name bij banken inlichtingen kunnen
inwinnen over verrichtingen die gedaan werden door een lasthebber van een overleden
persoon, dient niet nader te omschrijven over welke feiten het onderzoek gaat, aangezien
die verrichting beschouwd moet worden als een verricht die door de overledene zelf is
gedaan (Art. 100 Wetboek van Successierechten.)
17 oktober 2002
C.2001.0238.F
nr. 548
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TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Rechtbank van eerste aanleg te Brussel – Wijziging van de taal van de rechtspleging –
Magistraten die met het onderzoek zijn belast of van de zaak hebben kennisgenomen –
Verplichting om beide talen te beheersen.
De verplichting tot tweetaligheid, bedoeld in art. 43, § 5, vierde lid, Taalwet
Gerechtszaken, is van toepassing wanneer de taal van de rechtspleging, t.g.v. de wijziging
ervan, niet meer overeenstemt met de taalrol van de magistraat die van de zaak heeft
kennisgenomen; die verplichting geldt niet wanneer de voorzitter van de raadkamer tot de
taalrol behoort die overeenstemt met de taal die de verdachte gekozen heeft. (Art. 43, § 5,
vierde lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 januari 2002
P.2002.0001.F
nr. 34
Cassatieberoep – Memorie – Niet in de taal van de bestreden beslissing.
Het Hof van Cassatie slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in
strafzaken die is opgesteld in een andere taal dan die van de bestreden beslissing
(Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
26 juni 2002
P.2002.0733.F
nr. 382
Verklaring van cassatieberoep aan de gemachtigde van de gevangenisdirecteur – Akte
van cassatieberoep in een andere taal dan die van de bestreden beslissing – Wijziging van
taal.
De akte van cassatieberoep is nietig en het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer de
gemachtigde van de gevangenisdirecteur de akte heeft opgemaakt in een andere taal dan
die van het bestreden arrest, ongeacht de taal waarin de gedetineerde de verklaring van
cassatieberoep aan hem heeft gedaan (Art. 1 Wet 25 juli 1893; Artikelen 23, vijfde lid, 27
en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
25 september 2002
P.2002.0998.F
nr. 481
Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Maatregel tot verwijdering – Verzoek tot
invrijheidstelling – Onderzoeksgerechten – Kennisgeving van de oproeping om voor het
onderzoeksgerecht te verschijnen – Overtreding van de Taalwet Gerechtszaken –
Beslissing op tegenspraak van het onderzoeksgerecht – Aard – Gevolg voor het gebruik
der talen.
De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door
een opgesloten vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter
voorbereidende beslissing in de zin van art. 40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op
tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in de Taalwet Gerechtszaken
opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (Art. 40, tweede lid Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
27 november 2002
P.2002.1404.F
nr. 636
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging.
Wanneer een vreemdeling, krachtens art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn
vrijheid wordt beroofd door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger
beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van
inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de beslissing van die kamer niet
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aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die geen
betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is
gericht en die niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de
rechtspleging zijn opgemaakt (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Art. 41,
§ 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli
1966.)
27 november 2002
P.2002.1402.F
nr. 635

BESTUURSZAKEN
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Stukken die geen verband houden
met de bestuurlijke beslissingen.
Wanneer een vreemdeling, krachtens art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn
vrijheid wordt beroofd door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger
beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van
inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de beslissing van die kamer niet
aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die geen
betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is
gericht en die niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de
rechtspleging zijn opgemaakt (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Art. 41,
§ 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli
1966.)
27 november 2002
P.2002.1402.F
nr. 635

SOCIALE BETREKKINGEN
Verhoudingen – Werkgever – Werknemer.
De sociale betrekkingen tussen werkgever en werknemer omvatten alle verhoudingen die
plaatsvinden in het ondergeschikt verband of nog in het hiërarchisch verband tussen de
werkgever of zijn aangestelden en de werknemer. (Artikelen 3 en 4 Decr. 19 juli 1973 tot
regeling van het gebruik der talen voor de sociale betrekking tussen de werkgevers en de
werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en
bescheiden van de onderneming.)
22 april 2002
S.2001.0090.N
nr. 244
Taaldecreet – Toepassingsgebied – Nederlands taalgebied – Exploitatiezetel.
De exploitatiezetel is iedere vestiging of elk centrum met enige standvastigheid waaraan
het personeelslid gehecht is en waar de sociale betrekkingen tussen de werkgever en de
werknemer in principe plaatshebben: daar worden doorgaans de opdrachten en instructies
aan het personeelslid gegeven, worden hem alle mededelingen gedaan en wendt hij zich
tot zijn werkgever. (Artikelen 1 en 2 Decr. 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der
talen voor de sociale betrekking tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de
door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de
onderneming.)
22 april 2002
S.2001.0090.N
nr. 244

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Mindervaliden – Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Minister –
Afstand – Gevolg – Tegemoetkomingen – Nog niet gestorte bedragen –
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Schuldvergelijking.
De terugvordering van de ten onrechte aan de mindervaliden uitbetaalde
tegemoetkomingen mag niet geschieden op de vervallen maar nog niet gestorte bedragen
wanneer de minister die de sociale zekerheid onder zijn bevoegdheden heeft, beslist heeft
af te zien van de terugvordering van die ten onrechte uitbetaalde uitkeringen (Art. 16, §§
3, 4 en 5 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
25 maart 2002
S.2001.0106.F
nr. 200
Onverschuldigde betaling.
Een betaling is alleen onverschuldigd als zij zonder oorzaak is; zij is niet onverschuldigd
wanneer zij haar oorzaak vindt in een gerechtelijke beslissing (Artikelen 1235, 1376 en
1377 Burgerlijk Wetboek.)
16 mei 2002
C.1999.0555.N
nr. 300
Bank – Overeenkomst van dadelijk deposito van gelden – Bij de bank afgegeven stukken –
Geen betaling.
De bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een overeenkomst
van dadelijk deposito van gelden zijn niet aan die bankier betaald, zodat hij niet gehouden
kan zijn ze terug te betalen op grond van de artikelen 1235, eerste lid, en 1376 B.W.
(Artikelen 1235, eerste lid en 1376 Burgerlijk Wetboek.)
19 december 2002
C.2001.0380.F
nr. 684

TUSSENKOMST
Strafzaken – Landverzekering – Geding tegen de verzekerde ingesteld voor het
strafgerecht – Vordering van de verzekerde tot gedwongen tussenkomst van de
verzekeraar – Voorwerp.
Wanneer het geding tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, kan de eis van
de verzekerde tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar in het strafgeding slechts
strekken tot bindendverklaring van de uitspraak over de civielrechtelijke vordering (Art.
89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
17 december 2002
P.2002.0131.N
nr. 677

UITLEVERING
Rechten van de mens – Artikel 5.3 E.V.R.M. – Bepaling niet toepasselijk.
Art. 5.3 E.V.R.M. is niet van toepassing op degene tegen wie een uitleveringsprocedure
hangende is en die van zijn vrijheid is beroofd, als bedoeld in lid 1, f, van datzelfde artikel
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
2 januari 2002
P.2001.1740.F
nr. 1
Specialiteit van de uitlevering.
De specialiteit van de uitlevering kan alleen worden toegepast op de handelingen die na
de uitlevering van de verdachte worden gesteld (Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende
uitlevering van 13 dec. 1957.)
30 januari 2002
P.2001.1289.F
nr. 62
Uitlevering van de betrokkene – Feiten gepleegd vóór de uitlevering – Specialiteit van de

– 298 –
uitlevering.
Tenzij de uitgeleverde, vóór zijn uitlevering, uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de
specialiteit van de uitlevering, wordt die regel miskend wanneer een rechtscollege, na de
uitlevering van de betrokkene, op tegenspraak uitspraak doet over andere feiten dan die
waarop de uitlevering is gegrond en die daarvoor zijn gepleegd (Art. 14.1 Europees
Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
30 januari 2002
P.2001.1289.F
nr. 62
Veroordelend verstekvonnis – Verzet van de uitgeleverde beklaagde – Vonnis dat het
verzet niet ontvankelijk verklaart – Op tegenspraak gewezen vonnis dat de specialiteit van
de uitlevering miskent – Vordering tot vernietiging – Vernietiging – Verwijzing.
Wanneer het Hof, op een vordering tot vernietiging van een op tegenspraak gewezen
vonnis dat het verzet van de uitgeleverde beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis
niet ontvankelijk verklaart, dat op tegenspraak gewezen vonnis, dat het
specialiteitsbeginsel van de uitlevering miskent, vernietigt, beslist het Hof dat er geen
grond bestaat tot verwijzing (Art. 441 Wetboek van Strafvordering.)
30 januari 2002
P.2001.1289.F
nr. 62
Specialiteit.
Het specialiteitsbeginsel, bepaald in art. 14.1, Europees Verdrag 13 dec. 1957 betreffende
uitlevering, staat er niet aan in de weg dat de kwalificatie die aan de feiten is gegeven op
grond waarvan de uitlevering is gevraagd, in de loop van de daaropvolgende
rechtspleging aangevuld wordt met de vaststelling van een nieuwe verzwarende
omstandigheid, die op dezelfde feiten betrekking heeft (Art. 14.1 Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
9 oktober 2002
P.2002.1308.F
nr. 523

UITVINDINGSOCTROOI
ALLERLEI
Geneesmiddel – Beslag inzake namaak – Beslagrechter – Beoordelingsbevoegdheid.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar wat naar redelijkheid vereist is als beslag om de
rechten van de octrooihouder van een geneesmiddel te handhaven; het is aan de
beslagrechter niet verboden bij die beoordeling ook de volksgezondheid in de redenering
te betrekken. (Art. 1481 Gerechtelijk Wetboek; Art. 27 Octrooiwet van 28 maart 1984.)
3 januari 2002
C.2000.0012.N
nr. 5

UITVOERBAARVERKLARING
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door het Internationaal Tribunaal –
Beslissing van de raadkamer – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Verhoor – Termijn – Sanctie – Niet–naleving – Gevolg – Recht van verdediging.
De termijn van vier dagen, waarbinnen de kamer van inbeschuldigingstelling de
betrokkene moet horen m.b.t. zijn hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer om
een door het Internationaal Tribunaal voor Ruanda tegen hem uitgevaardigd
aanhoudingsbevel uitvoerbaar te verklaren, is niet voorgeschreven op straffe van
nietigheid, zodat de niet–naleving ervan alleen gevolg kan hebben voor de geldigheid van
de rechtspleging als zij het recht van verdediging miskent (Art. 12, § 1, vijfde lid Wet 22
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maart 1996.)
16 juli 2002

P.2002.0929.F

nr. 399

VAKBONDSAFVAARDIGING
Statuut – Paritair Comité voor het bouwbedrijf – Collectieve arbeidsovereenkomst –
Installatie – Vakbondsafgevaardigde – Kandidaatstelling – Bescherming.
Alle betwistingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de regelmatigheid
van de kandidaatstelling van een vakbondsafgevaardigde, die kunnen voortvloeien uit de
toepassing van artikel 7 van de op 30 juni 1980 in het Paritair Comité voor het
bouwbedrijf gesloten collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het statuut van de
syndicale afvaardigingen, na de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 juni 1983, kunnen weliswaar aanleiding geven tot de in dat artikel, § 7, bedoelde
verzoeningsprocedure, maar de bescherming van de artikelen 15 tot 19 van de collectieve
arbeidsovereenkomst wordt, vanaf het ogenblik van hun kandidaatstelling en tot de afloop
van
de
verzoeningsprocedure,
slechts
voorlopig
toegekend
aan
de
vakbondsafgevaardigden wier kandidaatstelling is geschied in overeenstemming met de
installatieprocedure van de syndicale afvaardiging, maar aanleiding heeft gegeven tot
andersoortige moeilijkheden, zoals die welke worden bedoeld in artikel 7, § 1, negende
lid, op grond waarvan de werkgever het recht heeft te betwisten dat de afgevaardigde
voldoet aan de voorwaarden, of het recht heeft gelijk welke andere geldige reden aan te
voeren
4 november 2002
S.1999.0158.F
nr. 578

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit of tussenkomst van de
dader van de valsheid, zolang het door hem beoogde doel niet is bereikt en zolang de hem
verweten handeling, in zijn voordeel en zonder dat hij zich ertegen verzet, het beoogde
nut oplevert (Artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek.)
12 februari 2002
P.2001.1448.N
nr. 98
Valsheid in private geschriften – Constitutieve elementen – Privaat geschrift dat zich aan
de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan dienen –
Aangifte met het oog op een heffing – Vermelding van onjuiste gegevens – Heffing
waarvan later blijkt dat zij niet verschuldigd is.
Een aangifte met het oog op een heffing kan als een privaat geschrift beschouwd worden
dat zich aan de openbare trouw opdringt en enigermate als bewijs van een rechtsfeit kan
dienen, zodat het vermelden van onjuiste gegevens in die aangifte het misdrijf van
valsheid in geschrifte en van gebruik van valse stukken kan opleveren, ook al blijkt dat na
het invullen van die aangifte de heffing niet verschuldigd was (Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
23 april 2002
P.2001.0300.N
nr. 246
Bedrieglijke bankbreuk – Nieuwe wet – Correctionele straffen – Beschikking tot
verwijzing – Correctionele rechtbank – Heromschrijving – Valsheid in geschriften –
Criminele straffen – Onbevoegdheid – Regeling van rechtsgebied.
Wanneer de correctionele rechtbank, na te hebben vastgesteld dat het bedrieglijk
uitwissen of veranderen van de in hoofdstuk I van de wet op de boekhouding en de
jaarrekening van de ondernemingen bedoelde boeken of boekingsstukken of de inhoud
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ervan, als misdrijfbestanddeel van een telastlegging van bedrieglijke bankbreuk ten tijde
van het plegen van de feiten, ook na de faillissementswet van 8 augustus 1997 (krachtens
welke op dit misdrijf nog slechts correctionele straffen zijn gesteld) nog steeds het
misdrijf van valsheid in geschriften en/of het gebruik van valse stukken kan opleveren,
waarop criminele straffen zijn gesteld, dat er samenhang lijkt te zijn met andere
telastleggingen en dat in de beschikking van verwijzing van de raadkamer voor die
telastlegging geen verzachtende omstandigheden werden weerhouden, zich onbevoegd
verklaart, regelt het Hof het rechtsgebied, vernietigt het de beschikking van de raadkamer
en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling (Artikelen 193 e.v. en
489ter Strafwetboek; Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
23 juli 2002
P.2002.0907.N
nr. 405
Gebruik van valse stukken.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de vervalser en
zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang de valsheid het nuttig gevolg heeft dat hij
ervan verwachtte en hij zich daartegen niet verzette (Artikelen 196 en 197 Strafwetboek.)
24 september 2002
P.2002.0853.N
nr. 476

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Vertegenwoordiging – Bevoegd persoon – Inkomstenbelastingen – Aanslagprocedure –
Bezwaar.
Een voorziening in belastingzaken kan worden ingesteld door de met het dagelijks bestuur
belaste persoon van een rechtspersoon, in zoverre het geschil kan worden geacht onder dat
bestuur te vallen (Artikelen 54, 63 en 63bis Wetboek van Koophandel.)
24 oktober 2002
F.2001.0088.F
nr. 570
Openbaar overnamebod – Buitenlandse vennootschap die openbaar beroep doet of
gedaan heeft op het spaarwezen – Belgische vennootschap – Onrechtstreekse
controleverwerving.
De Belgische rechter kan de toepassing uitsluiten van het K.B. van 8 november 1989 ten
aanzien van de natuurlijke of rechtspersoon die anders dan via een openbaar overnamebod
uitgebracht overeenkomstig dit besluit effecten heeft verworven van een buitenlandse
vennootschap die een openbaar beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen, wanneer
het werkelijk doelwit van de verwerving de controle is over een vennootschap naar
buitenlands recht waarvan de effectieve leiding vanuit het buitenland wordt gevoerd en
slechts als gevolg hiervan de controle verkregen wordt van een Belgische vennootschap
(Art. 1, § 2 K.B. 8 nov. 1989 op de openbare overnameaanbiedingen en de wijzigingen in
de controle op vennootschappen.)
22 november 2002
C.2000.0351.N
nr. 621

VERBINTENIS
Wederkerige overeenkomst – Overdracht van schuldvordering – Niet–uitvoering van de
verbintenis van de overdragende schuldenaar t.a.v. de gecedeerde schuldenaar – Recht
van de gecedeerde schuldenaar.
Het recht op ontbinding en de exceptie van niet nakoming die gegrond zijn op de
onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen van de partijen, behoren tot
het wezen van de wederkerige overeenkomst, zodat zij bestaan vóór de wanprestatie zelf
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en vóór de overdracht van de wanprestatie zelf en vóór de overdracht van de rechten van
de schuldeiser en ongeacht het tijdstip waarop de wanprestatie kan worden aangevoerd
(Artikelen 1102, 1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
22 april 2002
C.1999.0264.N
nr. 243
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering – Overdracht van
schuldvordering – Gecedeerde schuldenaar – Vooraf uitgevoerde verbintenis.
De exceptie van niet uitvoering van wederzijdse verbintenissen kan niet worden
ingeroepen door degene die zijn verbintenissen reeds heeft uitgevoerd. (Artikelen 1102,
1134 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
22 april 2002
C.1999.0264.N
nr. 243
Verbintenis op grond van eenzijdige wilsuiting.
De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan en de draagwijdte van
een wilsuiting op voorwaarde dat hij de bewijskracht van de overgelegde stukken waaruit
deze wilsuiting wordt afgeleid, niet miskent
27 mei 2002
C.1999.0051.N
nr. 318
Tenietgaan van verbintenissen – Arbeidsovereenkomst – Einde – Toepassing –
Opzegging.
Artikel 32, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat behoudens de algemene wijzen
waarop de verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitende uit de door deze
wet geregelde overeenkomsten een einde nemen door de wil van een der partijen, wanneer
de overeenkomst voor onbepaalde duur werd gesloten, of ingeval een dringende reden tot
beëindiging voorhanden is; de bepalingen van art. 1234 B.W. staan daaraan niet in de weg
28 mei 2002
P.2001.0559.N
nr. 320

VERDELING
Betaling van schulden – Verdeling van geldsommen – Schuldeiser van deelgenoot –
Verzet – Rechten.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek heeft niet enkel tot doel dat de schuldeisers hun
schuld kunnen laten erkennen door de partijen in de verdeling, maar ook dat zij de
verdeling zelf kunnen beïnvloeden om te verhinderen dat het onderpand voor hun
vordering bedrieglijk zou worden aangetast; die regel geldt ook wanneer de verdeling
enkel geldsommen betreft. (Art. 31 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 882 en 1430, eerste
lid Burgerlijk Wetboek.)
18 november 2002
C.2000.0256.N
nr. 610

VERDENKING (GEWETTIGDE)
Te volgen procedure – Verplichting de onttrekking te vragen aan de rechter – Sanctie.
Een partij die enige reden heeft tot wettige verdenking in een geval waarin alle rechters
van de rechtbank zich niet moeten onthouden, moet de onttrekking vragen aan de rechter
op grond van artikel 650 Ger.W.; wanneer die partij geen onttrekking heeft gevraagd waar
hij het had kunnen doen, kan hij niet voor het eerst voor het Hof een gewettigde
verdenking aanvoeren (Artikelen 648 en 650 Gerechtelijk Wetboek.)
11 oktober 2002
C.2001.0235.N
nr. 532
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VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Criminele organisatie – Deelneming – Begrip – Bestanddelen.
Het misdrijf deelneming aan een criminele organisatie vereist het bestaan van een
gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als
oogmerk het in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn
met een gevangenisstraf van ten minste drie jaar, om direct of indirect
vermogensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie,
bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of andere
structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verbergen of te
vergemakkelijken, ook al is er geen ander misdrijf gepleegd (Art. 324bis Strafwetboek.)
6 november 2002
P.2002.1394.F
nr. 588

VERHAAL OP DE RECHTER
Rechtsweigering.
Van rechtsweigering, waarop verhaal op de rechter kan worden gestoeld, is er sprake
wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel weigert recht te spreken; de loutere
omstandigheid dat de rechter voor de behandeling van een zaak ten gronde geen snellere
behandeling voorziet dan voor andere zaken die hij behandelt maakt geen rechtsweigering
uit (Artikelen 5 en 1140, 4° Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2002
C.2001.0540.N
nr. 149

VERJARING
ALGEMEEN
Arbeidsongeval – Arbeidsongeschiktheid – Getroffene – Genezing – Beslissing –
Kennisgeving – Vordering in rechte – Termijn – Aard.
De getroffene van een arbeidsongeval wiens tijdelijke arbeidsongeschiktheid langer dan
zeven dagen duurt, kan tegen de beslissing waarbij hij zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid genezen verklaard wordt een vordering in rechte instellen binnen
drie jaar na de datum van de kennisgeving van die beslissing door de
arbeidsongevallenverzekeraar; de termijn voor het instellen van die vordering is geen
verjaringstermijn en kan gestuit noch geschorst worden (Art. 72, tweede lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 mei 2002
S.2001.0145.F
nr. 291
Verzekeraar – Provisionele betaling aan benadeelde – Onverschuldigde betaling –
Terugvordering.
De vordering die een verzekeraar tegen de benadeelde instelt tot terugbetaling van
provisies die hij voor de verzekerde onverschuldigd heeft betaald, vloeit niet voort uit het
verzekeringscontract; het is een vordering die berust op de artikelen 1235, 1236 en 1376
tot 1381 B.W. inzake onverschuldigde betaling en die onderworpen is aan de algemene
verjaringstermijn (Artikelen 1235 en 2262 Burgerlijk Wetboek; Art. 32 Wet van 11 juni
1874 betreffende de verzekeringen.)
13 juni 2002
C.1999.0405.N
nr. 355

BELASTINGZAKEN
Bevel.
Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt niet dat het bevel de burgerlijke

– 303 –
verjaring alleen dan stuit wanneer degene die betekent in de akte vermeldt dat het bevel
wordt betekend met het oogmerk de verjaring te stuiten. (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2002
C.2001.0067.F
nr. 526

BURGERLIJKE ZAKEN
Sociale zekerheid – Zelfstandigen – Bijdragen – Vennoten – Mandatarissen –
Rechtspersonen – Hoofdelijkheid – Inning – Aangetekende brief – Aansluiting.
De verjaring die van toepassing is op de inning bij de rechtspersonen van de bijdragen die
verschuldigd zijn door hun vennoten of mandatarissen, wordt gestuit met een
aangetekende brief door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
verzonden in het raam van de aan dat Instituut toevertrouwde opdracht na te gaan of de
personen, die onderworpen zijn aan het sociaal statuut van zelfstandigen, bij een sociale
verzekeringskas aangesloten zijn en waarbij de voornoemde vennoten of mandatarissen
aangemaand worden aan te sluiten bij een sociaal–verzekeringsfonds (Artikelen 15, § 1,
derde lid en 16, § 2, tweede lid, 3° K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van
het sociaal statuut der zelfstandigen.)
14 januari 2002
S.2001.0012.F
nr. 24
Nieuwe wet – Nieuwe stuitingsgrond – Handeling tot stuiting verricht onder vigeur van de
oude wet.
Een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan aan een
handeling die onder vigeur van de oude wet is gesteld, niet de uitwerking verlenen de
lopende verjaring te stuiten, terwijl de oude wet daaraan niet die uitwerking hechtte
12 april 2002
C.2001.0157.F
nr. 224
Sociale zekerheid – Zelfstandigen – Geen voorlopige bijdragen bepaald of betaald –
Regularisatiebijdragen – Aanvang van de verjaringstermijn.
De verjaringstermijn van de betaling van de inzake sociale zekerheid der zelfstandigen
verschuldigde regularisatiebijdragen die ingaat vanaf de 1ste januari van het derde jaar
volgend op dat waarin de beroepsbezigheid van de zelfstandige een aanvang nam, geldt
zonder onderscheid voor elke regularisatiebijdrage; ook indien geen voorlopige bijdragen
werden opgevorderd of betaald (Art. 11, §§ 2 en 4 K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; Artikelen 41, §§ 1 en 2, en 49 K.B. 19
dec. 1967.)
6 mei 2002
S.2000.0098.N
nr. 271
Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Strekking – Gevolg – Uitlegging – Artikel 32.3.
Uit de strekking van het C.M.R.–Verdrag, d.i. de procedures snel af te handelen en elk
uitstel te vermijden, volgt dat de gevallen waarin de schorsing van de verjaring wordt
aanvaard niet te ruim mogen worden uitgelegd. (Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei
1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikel 32.3 –
Schriftelijke vordering – Draagwijdte – Hoofdelijkheid – Gevolg – Goederenvervoer.
Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring
enkel te zijn aanzien; de hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (Artikelen
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1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek; Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Hoofdelijkheid.
Vervolgingen tegen een hoofdelijke schuldenaar schorsen de verjaring niet noodzakelijk
ten aanzien van allen. (Art. 2251 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Artikel 11.3 – Artikel 32.1 – Vervoerder – Aansprakelijkheid – Verjaring.
De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste
behandeling van bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in
zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 32.1
C.M.R.–Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en accijnzen ook nog
na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden. (Artikelen 11.3 en 32.1
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.2001.0257.N
nr. 332
Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Artikelen 32.2 en 32.3 – Schriftelijke vordering – Toepasselijke wet.
De schorsing van de verjaring door een schriftelijke vordering aan een vervoerder gericht
wordt mede beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. (Art. 32,
tweede en derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Duur – Geneeskunde – Medische prestaties, goederen en diensten – Rechtsvordering van
de ziekenhuizen.
Krachtens art. 2272, eerste lid, B.W. bestaat de eenjarige verjaring enkel voor de
rechtsvordering van geneesheren, heelkundigen en apothekers en niet voor de
rechtsvordering van de ziekenhuizen, wanneer die noch als hun lasthebbers noch als
overnemers van hun schuldvorderingen optreden (Art. 2272 Burgerlijk Wetboek.)
31 mei 2002
C.2001.0419.F
nr. 333
Schuldvordering – Periodiciteit – Betalingen – Tussenpozen – Regelmatigheid.
Art. 2272 B.W. impliceert niet dat de periodieke schuldvorderingen die het beoogt, met
regelmatige tussenpozen moeten worden betaald (Art. 2272 Burgerlijk Wetboek.)
31 mei 2002
C.2001.0419.F
nr. 333
Duur – Staat en provincie – Wet op de rijkscomptabiliteit – Buitencontractuele
aansprakelijkheid – Vijfjarige termijn – Aquiliaanse aansprakelijkheid naar gemeen recht
– Discriminatie.
Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 17 juli 1991, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre
het in een vijfjarige verjaringstermijn voorziet voor vorderingen tot schadevergoeding op
grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid wanneer het nadeel en
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de identiteit van de daarvoor aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld (Art.
100 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
9 september 2002
C.1999.0327.F
nr. 424
Loon – Niet–betaling – Misdrijf – Vordering in rechte – Onderwerp – Duur –
Arbeidsovereenkomst.
De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringstermijn is van
toepassing op de vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de uitvoering
van uit de overeenkomst ontstane verbintenissen, zelfs als die vordering tevens gegrond is
op de door de werkgever begane overtreding van de strafwet (Art. 15, eerste lid Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
9 september 2002
S.2000.0090.F
nr. 425
Duur – Staat en provincie – Onterechte benoeming – Vordering van het slachtoffer –
Wetten op de rijkscomptabiliteit – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst naar gemeen
recht – Termijn – Verschil – Discriminatie.
Wanneer, in een geschil dat betrekking heeft op een vordering tot schadevergoeding
wegens het nadeel geleden doordat bij ministerieel besluit een andere persoon als
tijdelijke leerkracht benoemd werd, en deze benoeming vernietigd werd door de Raad van
State, het cassatiemiddel voor het Hof de vraag opwerpt of de wetsbepalingen betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste van de Staat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet schenden voor zover ze worden
toegepast op een vordering voortvloeiend uit art. 1382 B.W., stelt het Hof van cassatie een
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof (Art. 26, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989; Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën.)
22 november 2002
C.2000.0360.N
nr. 622
Zelfstandigen – Bijdragen inzake matiging der inkomsten – Nalatigheidsinteresten.
De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van de
zelfstandigen zijn aan dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toepassing
zijn op die bijdragen (Art. 2, § 1 Wet 12 nov. 1987; Artikelen 2, 3 en 4 K.B. nr 289 van
31 maart 1984.)
9 december 2002
S.2001.0110.F
nr. 659

STRAFZAKEN
De schorsing van de verjaring van de strafvordering kan alleen voortvloeien uit een
wettekst die ze voorschrijft, of uit een wettelijk beletsel dat de berechting van de
strafvordering verhindert ; zo wordt de verjaring van de strafvordering niet geschorst
gedurende de tijd die nodig is voor de tenuitvoerlegging van een onderzoeksopdracht,
zoals de tijd die een deskundige wijdt aan het vervullen van zijn opdracht, noch tijdens het
afzonderlijk onderzoek ten laste van een deskundige, aangezien dat geen wettelijk beletsel
vormt voor de berechting van de zaak (Artikelen 21 en 24 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2001.1595.F
nr. 137
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Proeftijd – Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf –
Veroordeling – Herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling – Verjaring van de
straf.
Verjaring van de straf kan niet worden aangevoerd wanneer in een in kracht van gewijsde
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gegane veroordeling vastgesteld wordt dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een
misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het verstrijken van de proeftermijn. (Art. 15,
tweede lid Wet 5 maart 1998; Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Draagwijdte – Veroordeling – Tenuitvoerlegging.
Verjaring van de strafvordering staat vervolging in de weg, maar belet niet dat een reeds
uitgesproken veroordeling ten uitvoer wordt gelegd. (Art. 21 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Commissie – Beslissingen – Bepaling betreffende de
verjaring van de strafvordering – Toepassing.
Art. 21, V.T.Sv., dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering, houdt geen
verband met de beslissingen van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
19 juni 2002
P.2002.0717.F
nr. 370
Kantschrift gericht aan een politiecommissaris om een inlichtingenbulletin te doen –
Kantschrift met de handtekening van de ambtenaar van het openbaar ministerie.
Een kantschrift dat gericht is aan een politiecommissaris om het inlichtingenbulletin van
een beklaagde te doen onderzoeken, stuit de verjaring van de strafvordering, wanneer dat
kantschrift de handtekening draagt van de ambtenaar van het O.M. die de opdracht
beveelt (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.0485.F
nr. 458
Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht – Verdaging van de behandeling
van de zaak.
Wanneer het vonnisgerecht de dag van de terechtzitting, waarop de strafvordering
overeenkomstig de wet voor dat gerecht wordt ingesteld, ambtshalve beslist de
behandeling van de zaak te verdagen om een aanvullende onderzoekshandeling te doen
verrichten, blijft de verjaring van de strafvordering lopen (Art. 24, 1°, tweede streep
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.0485.F
nr. 458
Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht – Begrip – Hervatting van het
debat ab initio.
De hervatting van het geding ab initio door een anders samengesteld rechtscollege, leidt
de strafvordering niet opnieuw in voor het vonnisgerecht en vormt bijgevolg geen nieuwe
grond tot schorsing van de verjaring van de strafvordering (Art. 24.1 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2002
P.2002.0623.F
nr. 496
Sociale zekerheid – Werknemers – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever –
Ambtshalve veroordelingen – Bijdragen – Verjaring.
Art. 35, tweede en vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, vereist, voor de
toepassing ervan, dat de bijdragen die nog niet gestort werden aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, nog wettelijk verschuldigd zijn, d.w.z. dat ze niet verjaard zijn
overeenkomstig art. 42 van die wet (Artikelen 35, tweede en vierde lid, en 42 Wet van 27
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juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
6 november 2002
P.2001.1773.F
nr. 585

VERLATING VAN FAMILIE
Uitkering tot onderhoud voor de kinderen – Rechterlijke beslissing – Gevallen.
Nu artikel 391bis, eerste lid, Sw. geen onderscheid maakt tussen rechterlijke beslissingen
om een uitkering tot onderhoud te betalen aan de erin vermelde personen, blijft een
veroordeling tot een onderhoudsuitkering voor de kinderen of een inkomstendelegatie
daarvoor uitvoerbaar, ook na de echtscheiding, zolang ze niet is ingetrokken door de
bevoegde rechter, tenzij de maatregel een einde had genomen door het verstrijken van de
door de vrederechter vastgestelde termijn of tenzij, bij echtscheiding door onderlinge
toestemming, ze is vervangen door de in artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek bedoelde
overeenkomst van de ouders betreffende onder meer ieders bijdrage in het
levensonderhoud van hun kinderen (Art. 391bis Strafwetboek.)
12 november 2002
P.2001.0490.N
nr. 596

VERNIELING VAN DOSSIERS
Strafzaken – Proces–verbaal van de terechtzitting – Minuut – Vernieling of verdwijning –
Geen uitgifte of authentiek afschrift – Bewijs van het bestaan en van de inhoud –
Bewijsvoering.
Wanneer de minuut van een proces–verbaal van een terechtzitting geheel of gedeeltelijk is
vernield of verdwenen en er noch uitgiftes noch authentieke afschriften van bestaan, mag
het bestaan en de inhoud van dit proces–verbaal door alle rechtsmiddelen worden
bewezen; het komt het Hof toe de bewijskracht van deze rechtsmiddelen te beoordelen
(Artikelen 46 en 1348, 4° Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2002
P.2001.1431.N
nr. 158

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
ALGEMEEN
Herroeping van het uitstel – Gewijzigde wetsbepaling – Aard.
Een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf
afhankelijk maakt van nog te plegen nieuwe feiten, wijzigt de strafbaarstelling noch de
bestraffing van een bepaald feit (Art. 14, §§ 1 en 1bis Wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie.)
15 januari 2002
P.2000.0840.N
nr. 28
Geen conclusie – Verwerping door de rechter – Motivering.
Door ten laste van een beklaagde een effectieve straf uit te spreken sluit de rechter uit dat
deze beklaagde zowel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als van
een uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf kan genieten; bij afwezigheid van
desbetreffende conclusie of wanneer de beklaagde met een eventuele opschorting niet
heeft ingestemd of om geen uitstel heeft verzocht hoeft de rechter zijn beslissing niet
nader te motiveren
26 februari 2002
P.2001.1650.N
nr. 133
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Artikel 8, § 1, Probatiewet – Toepassingsgebied.
Veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het
artikel 11bis Sociale Documentenwet bedoelde vergoeding, vallen buiten het
toepassingsgebied van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, zoals geregeld
door artikel 8, § 1, Probatiewet (Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie; Art. 11bis K.B. nr 5 van 23 okt. 1978 betreffende
het bijhouden van sociale documenten.)
10 december 2002
P.2001.1090.N
nr. 660

GEWOON UITSTEL
Maximale duur van het uitstel – Berekening.
Voor de berekening van de maximale duur van het uitstel komt niet het gedeelte van de
gevangenisstraf waarvoor uitstel wordt toegekend, maar wel de totaliteit van de opgelegde
gevangenisstraf in aanmerking (Art. 8, § 1, laatste lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
5 maart 2002
P.2000.1222.N
nr. 157

GEWONE OPSCHORTING
Onwettigheid – Cassatie – Omvang – Weigering.
De onwettigheid van de beslissing die de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling weigert, brengt de vernietiging mee van de beslissingen over de gehele straf,
over de bijdrage tot het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden en over de met toepassing van art. 490 Sw. bevolen bekendmaking; de
vernietiging strekt zich niet uit tot de beslissing waarbij de rechter de misdrijven bewezen
verklaart, wanneer de vernietiging moet worden uitgesproken wegens een grond die geen
verband houdt met die waarop die beslissing gegrond is, wat het geval is wanneer de
onregelmatigheid alleen te wijten is aan het niet–voldoen aan de formele verplichting om
de weigering van de opschorting van de veroordeling met bijzondere redenen te omkleden
16 januari 2002
P.2001.0948.F
nr. 30
Onderzoeksgerecht – Afwijzing van het verzoek tot opschorting.
Een beslissing van het onderzoeksgerecht die het verzoek tot opschorting van de uitspraak
van de veroordeling afwijst is geen beslissing waarbij de opschorting wordt toegestaan of
geweigerd.
15 oktober 2002
P.2002.0885.N
nr. 542

ALLERLEI
Geen conclusie – Uitstel of probatie–uitstel – Motiveringsplicht – Draagwijdte.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende vraag, vereist artikel 8, § 1, in fine, Probatiewet
niet dat de rechter uitdrukkelijk de redenen vermeldt waarom hij geen uitstel of probatie–
uitstel verleent; die redenen kunnen ook blijken uit het opleggen van een effectieve straf
en de daarvoor gegeven bijzondere redenen (Art. 8, § 1, in fine Wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
29 januari 2002
P.2001.1600.N
nr. 61
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VERVOER
GOEDERENVERVOER
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikelen 32.2 en 32.3 – Verjaring –
Schorsing – Schriftelijke vordering – Toepasselijke wet.
De schorsing van de verjaring door een schriftelijke vordering aan een vervoerder gericht
wordt mede beheerst door de wet van het gerecht waarvoor de zaak aanhangig is. (Art. 32,
tweede en derde lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Strekking.
Het C.M.R.–Verdrag strekt ertoe de procedures snel af te handelen en elk uitstel te
vermijden.
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikel 23.4 – Verlies van goederen –
Vervoerder – Schadevergoeding – M.b.t. vervoer gemaakte kosten.
De bepaling dat de aansprakelijke vervoerder, bij geheel of gedeeltelijk verlies van de
goederen, benevens tot schadevergoeding, gehouden is tot terugbetaling van de
vrachtprijs, de douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer der goederen
gemaakte kosten en dat verdere schadevergoeding niet verschuldigd is houdt de beperking
in dat gevolgschade veroorzaakt door beschadiging of verlies van vervoerde goederen niet
voor vergoeding in aanmerking komt; die beperking houdt evenwel geen begrenzing in
van de voormelde regel dat de vervoerder aansprakelijk is voor die kosten, dit zijn de
kosten die in noodzakelijk verband staan met het vervoer zoals dit door de vervoerder
moest worden uitgevoerd (Artikelen 23.1 en 4 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0123.N
nr. 328
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Strekking – Gevolg – Verjaring – Schorsing –
Uitlegging – Artikel 32.3.
Uit de strekking van het C.M.R.–Verdrag, d.i. de procedures snel af te handelen en elk
uitstel te vermijden, volgt dat de gevallen waarin de schorsing van de verjaring wordt
aanvaard niet te ruim mogen worden uitgelegd. (Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei
1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikel 11.3 – Artikel 32.1 – Vervoerder –
Aansprakelijkheid – Verjaring.
De aansprakelijkheid van de vervoerder voor de gevolgen van verlies of onjuiste
behandeling van bescheiden, die in de vrachtbrief zijn vermeld of deze begeleiden of in
zijn handen zijn gesteld, is onderworpen aan de verjaringstermijn van artikel 32.1
C.M.R.–Verdrag; ter zake doet niet dat de administratie van douane en accijnzen ook nog
na het verstrijken van die termijn rechten kan laten gelden. (Artikelen 11.3 en 32.1
Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van
goederen over de weg (C.M.R.).)
30 mei 2002
C.2001.0257.N
nr. 332
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Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikel 32.3 – Schriftelijke vordering –
Verjaring – Schorsing – Draagwijdte – Hoofdelijkheid.
Een schriftelijke vordering gericht aan een vervoerder schorst in beginsel de verjaring
enkel te zijn aanzien; de hoofdelijkheid tussen vervoerders doet hieraan niet af (Artikelen
1206, 2249 en 2251 Burgerlijk Wetboek; Art. 32, derde lid Verdrag van 19 mei 1956
betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
30 mei 2002
C.1999.0524.N
nr. 330

VERWIJZING NA CASSATIE
STRAFZAKEN
Jeugdbescherming – Minderjarige – Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Misdaad of
wanbedrijf op heterdaad ontdekt – Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding –
Arrest – Vernietiging.
Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de
beschikking van de jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen,
op grond dat de vrijheidsbeneming van de minderjarige de in art. 1, 1°, Wet Voorlopige
Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren overschreden heeft, wordt zonder
verwijzing uitgesproken (Art. 429 Wetboek van Strafvordering; Art. 1, 1° Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Strafvordering – Verjaring – Veroordeling van de beklaagde in de kosten – Cassatie –
Verwijzing.
Wanneer een beslissing gedeeltelijk vernietigd wordt omdat zij een veroordeling
uitspreekt wegens een verjaard misdrijf en zij de beklaagde in alle kosten van de
strafvordering verwijst zonder een onderscheid te maken tussen de verjaarde telastlegging
en de overige telastleggingen, wordt de zaak alleen verwezen voor uitspraak over die
kosten
18 september 2002
P.2002.0485.F
nr. 458
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen –
Vernietiging.
Wanneer het Hof, op een cassatieberoep dat op grond van art. 292 Sv. is ingesteld tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij een inverdenkinggestelde
naar het hof van assisen wordt verwezen, dat arrest vernietigt, kan het Hof de zaak naar
dezelfde, maar anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling verwijzen
(Artikelen 292, 292bis en 429 Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2002
P.2002.0954.F
nr. 479
Cassatie – Grenzen – Draagwijdte van het middel.
Vernietiging van een vonnis of een arrest, hoe algemeen de bewoordingen waarin zij is
uitgesproken ook mogen zijn, is beperkt tot de draagwijdte van het middel dat de
grondslag ervan vormt
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561
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Kwalificatie – Wijziging.
Art. 6.3.a E.V.R.M. wordt niet geschonden en het recht van verdediging wordt evenmin
miskend door het feit alleen dat de beklaagde, voor het eerst voor het hof van beroep dat
als gerecht op verwijzing uitspraak doet t.g.v. een arrest van het Hof van Cassatie, werd
verzocht zich te verdedigen tegen een wijziging van de kwalificatie. (Art. 6.3, a Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
Gewettigde verdenking – Verzoek tot onttrekking – Klacht door de voorzitter van de
rechtbank – Verklaring van het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd –
Toepassing.
Kan bij de verzoeker wettige verdenking doen ontstaan de omstandigheid dat de voorzitter
van het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd tegen hem een klacht heeft
ingediend op grond van smaad, laster en eerroof, en dit gerecht in de door art. 656, 4° lid,
1°, b, Ger.W. bedoelde verklaring laat gelden dat het niet mogelijk lijkt een kamer samen
te stellen die met de nodige sereniteit en onpartijdigheid uitspraak zou kunnen doen
(Artikelen 648, 2° en 650 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2002
C.2001.0571.N
nr. 39
Gewettigde verdenking – Roekeloos verzoek tot onttrekking – Vordering tot
schadevergoeding – Ontvankelijkheid.
Voor het Hof van cassatie kan tegen de verzoekende partij geen vergoeding worden
gevraagd wegens de roekeloosheid van het verzoek tot onttrekking; alleen een boete mag
worden opgelegd aan de roekeloze verzoeker. (Art. 656, zoals gewijzigd door de wet van
10 juni 2001 Gerechtelijk Wetboek.)
17 januari 2002
C.2001.0571.N
nr. 39
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van een
partij – Ontvankelijkheid.
Daar alleen de procureur–generaal bij het hof van beroep kan vorderen dat de zaak wordt
onttrokken aan de rechter die ze in beraad heeft genomen, wanneer hij meer dan zes
maanden verzuimt ze te berechten, is dergelijk verzoek van een partij kennelijk
onontvankelijk. (Artikelen 652 en 656, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0101.N
nr. 169
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de
procureur–generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0066.N
nr. 168
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Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de
procureur–generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.2002.0066.N
nr. 168
Gewettigde verdenking – Vordering – Ontvankelijkheid – Beroep op een advocaat.
Wanneer een advocaat in eigen naam en voor eigen rekening als procespartij optreedt in
een burgerlijke zaak, is zijn vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens
gewettigde verdenking niet ontvankelijk als het verzoekschrift alleen door hemzelf is
ondertekend (Art. 653 Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2002
C.2002.0125.N
nr. 192
Gewettigde verdenking – Beroep op een advocaat.
Wanneer een advocaat in eigen naam en voor eigen rekening als procespartij optreedt in
een burgerlijke zaak, is zijn vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens
gewettigde verdenking niet ontvankelijk als het verzoekschrift alleen door hemzelf is
ondertekend (Art. 653 Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2002
C.2002.0125.N
nr. 192
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en
derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2002
C.2002.0066.N
nr. 210
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Onttrekking.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en
derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2002
C.2002.0066.N
nr. 210
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Beoordeling –
Onttrekking.
Wanneer een rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die
hij in beraad heeft genomen, kan het Hof, als het dit verzuim vaststelt en oordeelt dat de
beslissing over het geschil in het belang van een goede rechtsbedeling niet langer mag
uitblijven, hem de zaak onttrekken en ze verwijzen naar hetzelfde rechtscollege, anders
samengesteld (Artikelen 648, 4°, 652 en 658, eerste en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 juli 2002
C.2002.0315.N
nr. 406

– 313 –
Rechtbanken – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de
procureur–generaal – Niet kennelijk onontvankelijk.
Wanneer het verzoek van de procureur–generaal bij het hof van beroep tot onttrekking
van de zaak aan de rechter die ze in beraad heeft genomen en meer dan zes maanden
verzuimt ze te berechten niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het Hof dat uiterlijk
binnen acht dagen de bij de wet bepaalde mededelingen worden gedaan en dat de partijen
uiterlijk binnen twee maanden worden opgeroepen om op een terechtzitting voor het Hof
te verschijnen (Artikelen 648, 4°, 652 en 656, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
27 augustus 2002
C.2002.0390.N
nr. 407
Gewettigde verdenking – Geadieerd rechtscollege – Rechtbank van koophandel –
Werkende en plaatsvervangende rechters – Partij in de zaak.
De betrekkingen die hebben bestaan tussen de werkende en de plaatsvervangende rechters
van de rechtbank van koophandel en de naamloze vennootschap, die het gerechtelijk
akkoord heeft aangevraagd voor die rechtbank, zijn van dien aard dat ze bij de partijen en
bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande de strikte onpartijdigheid
van de rechters die uitspraak moeten doen; de onttrekking van de zaak en de verwijzing
ervan naar een rechtscollege van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied worden
verantwoord door de zorg om die gewettigde verdenking te voorkomen (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2002
C.2002.0499.F
nr. 569

STRAFZAKEN
Gewettigde verdenking – Rechtbank van eerste aanleg – Onpartijdigheid en objectiviteit –
Benadeelden zijn bloedverwanten van de arbeidsauditeur van hetzelfde arrondissement.
De onttrekking van een zaak aan een rechtbank van eerste aanleg is verantwoord, wanneer
de gewettigde verdenking die bij de beklaagde en bij derden kan ontstaan, is ingegeven
door het feit dat de personen die benadeeld zijn door de aan de beklaagde ten laste
gelegde feiten, de dochter, echtgenoot en zoon van de arbeidsauditeur van hetzelfde
gerechtelijk arrondissement zijn (Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2002
P.2001.1625.F
nr. 48
Gewettigde verdenking – Verzoek kennelijk niet ontvankelijk – Burgerrechtelijke sanctie.
Hoewel, in strafzaken, de betrokken partijen de verwijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere kunnen vorderen, kan bij misbruik van dat recht een geldboete worden
opgelegd; dat is het geval, wanneer de rechtspleging tot onttrekking van de zaak
uitsluitend ertoe strekt de rechtsgang te belemmeren en een misbruik van de rechtspleging
oplevert (Art. 545, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering.)
6 februari 2002
P.2002.0091.F
nr. 90
Gewettigde verdenking – Verzoekschrift – Afwezigheid van feitelijke omstandigheden –
Ontvankelijkheid.
Kennelijk onontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank
naar een andere op grond van gewettigde verdenking, als dat verzoek alleen gegrond is op
een beweerde samenhang met een civiele procedure waarin het Hof een verzoek tot
onttrekking van de zaak afwijst. (Art. 545 Wetboek van Strafvordering.)
21 maart 2002
C.2002.0125.N
nr. 192
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Gewettigde verdenking – Verzoek van een burgerlijke partij – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift waarbij in een strafzaak een burgerlijke partij een vordering instelt tot
onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking, moet niet
ondertekend zijn door een advocaat of een advocaat bij het Hof (impliciet) (Artikelen 422,
531 en 551 Wetboek van Strafvordering.)
21 maart 2002
C.2002.0125.N
nr. 192

TUCHTZAKEN
Geneeskunde – Beroepsorden – Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolgingen –
Gewettigde verdenking – Leden van de Raad – Gespannen verhoudingen.
De gespannen verhoudingen tussen, enerzijds, de leden van een vereniging waarvan de
verzoeker, alsook andere leden die in de raad zitting houden of dienen te houden, deel
uitmaken en, anderzijds, tal van andere leden van de raad, kunnen bij de verzoeker en bij
derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de raad van de Orde van geneesheren die over de tuchtvervolging
tegen verweerder uitspraak moet doen en verantwoorden de onttrekking van de zaak aan
die raad (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
18 januari 2002
C.2001.0550.F
nr. 43
Geneeskunde – Beroepsorden – Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging –
Gewettigde verdenking – Klacht van een raadslid tegen de geneesheer – Deelname van
een raadslid aan het onderzoek van de zaak – Tussenkomst van een raadslid in een
hangend gerechtelijk onderzoek dat bepaalde bindingen met de zaak vertoont.
De omstandigheden dat een lid van de raad van de Orde tegen een geneesheer klacht heeft
ingediend, dat een ander lid van die raad deelgenomen heeft aan het onderzoek van de
zaak en dat een derde lid is tussengekomen in een lopend gerechtelijk onderzoek dat
bepaalde bindingen met de zaak vertoont, kunnen weliswaar beletten dat die leden
deelnemen aan de berechting van die zaak, maar kunnen bij die geneesheer of bij derden
geen gewettigde verdenking doen ontstaan over de onpartijdigheid van de raad van de
Orde (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185
Geneeskunde – Beroepsorden – Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging –
Gewettigde verdenking – Vroegere beslissing van de raad van de Orde van geneesheren
inzake dezelfde geneesheer.
De omstandigheid dat bepaalde leden van de raad van de Orde, die een geneesheer een
door de raad van beroep tenietgedane tuchtstraf hebben opgelegd, moeten kennisnemen
van nieuwe vervolgingen tegen die geneesheer, kan geen gewettigde verdenking doen
ontstaan over de geschiktheid van dat rechtscollege om die geneesheer een eerlijk proces
te verzekeren (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185
Geneeskunde – Beroepsorden – Geneesheer – Raad van de Orde – Tuchtvervolging –
Gewettigde verdenking – Brief van de raad van de Orde aan de vaste medische commissie
betreffende de gezondheidstoestand van een geneesheer.
Uit de omstandigheid dat de leden van de raad van de Orde een brief sturen aan de
voorzitter van de vaste medische commissie waarin diens aandacht wordt gevestigd op de
gezondheidstoestand van een geneesheer die zijn geschiktheid om de geneeskunde te
beoefenen in het gedrang lijkt te brengen, blijkt niet dat bij hen een vooroordeel bestaat
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waardoor hun geschiktheid om de aan die geneesheer ten laste gelegde tuchtfouten
onpartijdig te beoordelen,wordt aangetast. (Art. 648 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2002
C.2002.0028.F
nr. 185

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Verzekerde – Opzettelijke daad – Verzekeraar – Dekkinguitsluitende oorzaak –
Bewijslast.
De verzekeraar die beweert bevrijd te zijn van de dekking t.a.v. zijn verzekerde omdat die
door een opzettelijke daad het voordeel van de verzekering heeft verloren, moet zulks
bewijzen (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 16 Wet van 11 juni 1874
betreffende de verzekeringen.)
18 januari 2002
C.2000.0260.F
nr. 42
Werking in de tijd – Wet 25 juni 1992 op de landverzekering.
De Wet van 25 juni 1992 doet geen afbreuk aan het beginsel dat krachtens art. 2 B.W. de
wet enkel voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft. (Art. 2
Burgerlijk Wetboek.)
12 april 2002
C.2001.0157.F
nr. 224
Familiale burgerlijke aansprakelijkheid – Dekking – Uitsluiting – Opzettelijke fout van de
verzekerde.
In de zin van art. 8, eerste lid, Wet 25 juni 1992, is een schadegeval opzettelijk
veroorzaakt als de verzekerde vrijwillig en bewust zo heeft gehandeld dat een derde
daardoor een redelijkerwijze voorzienbare schade heeft geleden; het is niet vereist dat de
verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan.
Andersluidende conclusie (Art. 8, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
12 april 2002
C.2001.0343.F
nr. 225
Wet
op
de
landverzekeringsovereenkomst
landverzekeringsovereenkomst – Inwerkingtreding.

–

Annaliteit

van

de

Behoudens het geval van verzet tegen de stilzwijgende verlenging, worden de op 1 januari
1993 lopende verzekeringsovereenkomsten die vanaf die datum onder de annaliteitsregel
vallen, beëindigd één jaar na hun eerste inwerkingtreding volgend op 1 januari 1993; ze
worden echter stilzwijgend voor één jaar verlengd (Artikelen 30 en 148 Wet 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst.)
19 april 2002
C.2001.0014.F
nr. 242
Schadeverzekeringen – Aansprakelijkheidsverzekeringen – Grondslag – Beginsel van
schadevergoeding.
De schadeverzekering, inzonderheid de aansprakelijkheidsverzekering, berust op het
beginsel van schadevergoeding ingevolge hetwelk de prestatie van de verzekeraar ertoe
strekt het vermogen van de verzekerde te vrijwaren tegen alle schulden die ontstaan
doordat zijn aansprakelijkheid in het gedrang komt ten gevolge van de totstandkoming
van het risico (Art. 19 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
7 juni 2002
C.2000.0438.F
nr. 345
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Verhaal van de verzekeraar – Voorwaarde – Bewijslast.
Het staat aan de verzekeraar te bewijzen dat hij voldoet aan alle voorwaarden om zijn
regresvordering in te stellen; het is dus niet de verzekerde, die aanvoert dat het recht van
verhaal van de verzekeraar vervallen is, die moet bewijzen dat de verzekeraar hem niet op
de hoogte heeft gebracht van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij de feiten
kende waarop zijn beslissing gegrond is (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
7 juni 2002
C.2001.0177.F
nr. 348
Artikel 32 Verzekeringswet – Driejarige verjaring – Toepasselijkheid – Onverschuldigde
betaling.
De vordering die een verzekeraar tegen de benadeelde instelt tot terugbetaling van
provisies die hij voor de verzekerde onverschuldigd heeft betaald, vloeit niet voort uit het
verzekeringscontract; het is een vordering die berust op de artikelen 1235, 1236 en 1376
tot 1381 B.W. inzake onverschuldigde betaling en die onderworpen is aan de algemene
verjaringstermijn (Artikelen 1235 en 2262 Burgerlijk Wetboek; Art. 32 Wet van 11 juni
1874 betreffende de verzekeringen.)
13 juni 2002
C.1999.0405.N
nr. 355
Verhaal van de verzekeraar – Niet–betaling van de verzekeringspremies – Verplichting
tot kennisgeving van het verhaal – Ogenblik waarop deze verplichting ontstaat.
De verplichting die art. 88, tweede lid van de wet op de landverzekeringsovereenkomst
aan de verzekeraar oplegt tot kennisgeving van zijn voornemen om verhaal in te stellen,
ontstaat zodra de verzekeraar op de hoogte is van de juiste omstandigheden van het
ongeval, ook al wordt het verhaal uiteindelijk gesteund op het gebrek van betaling van de
verzekeringspremies, en niet op de omstandigheden van het ongeval. (Art. 88, tweede lid
Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 september 2002
C.2001.0192.N
nr. 446
Onderverzekering – Vergoeding – Berekening – Waarde op het ogenblik van het
schadegeval.
In geval van onderverzekering moet, voor de berekening van de vergoeding die slechts
kan plaatsvinden volgens de verhouding tussen de verzekerde waarde en de waarde van
het verzekerbaar belang, rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het
goed op het ogenblik van het schadegeval en niet met de nieuwwaarde van de vernielde
goederen, aangezien het goed in werkelijke waarde verzekerd is. (Art. 21 Wet van 11 juni
1874 betreffende de verzekeringen.)
12 september 2002
C.2001.0182.F
nr. 442
Geding tegen de verzekerde ingesteld voor het strafgerecht – Vordering van de verzekerde
tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar – Voorwerp.
Wanneer het geding tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, kan de eis van
de verzekerde tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar in het strafgeding slechts
strekken tot bindendverklaring van de uitspraak over de civielrechtelijke vordering (Art.
89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
17 december 2002
P.2002.0131.N
nr. 677

W.A.M.–VERZEKERING
Fout

van

een

aangestelde

–

Verzekeringnemer

burgerlijk

aansprakelijk

–
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Regresvordering – Toerekenbaarheid van de fout aan de aansteller – Bewijs.
Wanneer de verzekeringnemer aansprakelijk is gesteld voor de schade door zijn
aangestelde veroorzaakt in de bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, kan de reden dat
art. 1384, derde lid, B.W. aan de aansteller niet toelaat aan te tonen dat de aangestelde niet
buiten weten van de aansteller heeft gehandeld of tegen diens instructies in, de toekenning
van de regresvordering van de verzekeraar ten aanzien van de verzekeringnemer niet naar
recht verantwoorden (Art. 1384 Burgerlijk Wetboek; Art. 11 Wet van 1 juli l956
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.)
3 januari 2002
C.1999.0035.N
nr. 3
Verzekeringsovereenkomst – Duur – Afwijking – Bewijs – Bewijslast.
Wie het bestaan aanvoert van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.–
verzekeringsovereenkomst, moet deze bewijzen. (Artikelen 1 en 26 K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Verzekeringsovereenkomst – Duur – Afwijking – Bewijs.
Het eenzijdig geschrift dat opgemaakt is door de partij die het aanvoert, is geen bewijs
van het bestaan van een afwijking op de duur van een jaar van de W.A.M.–
verzekeringsovereenkomst. (Artikelen 1 en 26 K.B. 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Verzekeringsovereenkomst – Duur – Bewijs – Internationaal verzekeringsbewijs – Groene
kaart.
De "groene kaart" schept t.a.v. de verzekeraar alleen het vermoeden van het bestaan van
een verzekeringsovereenkomst voor een daarin bepaalde duur en ontslaat de verzekeraar
niet van de verplichting om het bewijs te leveren van zijn bewering dat er is afgeweken
van de duur van een jaar van de W.A.M.–verzekeringsovereenkomst (Artikelen 1 en 26
K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 5 K.B. 13 feb. 1991 houdende
de inwerkingtreding W.A.M.–wet.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Verzekeringsovereenkomst – Duur.
Behoudens afwijkende bepalingen ten voordele van bepaalde personen, bedraagt de duur
van de W.A.M.–verzekeringsovereenkomst een jaar. (Artikelen 1 en 26 K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen; Art. 30 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
16 januari 2002
P.2001.1190.F
nr. 32
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Herstelplicht – Plaats van het ongeval.
Het vonnis dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot vergoeding
van de schade aan een op de oprit van een privé–garage geparkeerd voertuig en die is
aangebracht door een ander op diezelfde oprit geparkeerd voertuig waarvan de diefstal
nakend was, is niet naar recht verantwoord wanneer het zegt dat de overwegingen
betreffende de plaats van de impact of van het schadeveroorzakende feit de beslechting

– 318 –
van het geschil niet beïnvloeden en oordeelt dat de verplichting om een voertuig te
verzekeren weliswaar een voorwaarde is om het toe te laten op terreinen die toegankelijk
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er
te komen, maar dat de verzekeringsdekking ook buiten die terreinen blijft gelden (Art. 80,
§ 1, eerste lid, 3° en laatste lid Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de
verzekeringsondernemingen; Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
15 februari 2002
C.2000.0671.F
nr. 111
Toevallig feit – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Tussenkomst – Voorwaarden
– Gebrekkige zaak.
De loutere mogelijkheid dat een verzekeraar de aansprakelijkheid van de bewaarder van
een gebrekkige zaak op zich neemt, volstaat niet om het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds te ontslaan van zijn verplichting om de schade te vergoeden,
wanneer bewezen is dat die schade te wijten is aan een toevallig feit (Art. 80, § 1, 2° Wet
van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
6 maart 2002
P.2001.1337.F
nr. 159
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Herstelplicht – Materiële schade –
Veroorzaker van het ongeval – Eigenaar van het voertuig – Toevallig feit.
In het geval van een toevallig feit is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen
verplicht om de materiële schade te vergoeden als dat toevallig feit de reden is waarom
geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding gehouden is; dat is niet het
geval wanneer de W.A.M.–verzekering de materiële schade van de eigenaar van het
beschadigde voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet dekt (Art. 80, § 1, 2° Wet van
9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Artikelen 17, § 1, 2°
en § 2 en 19 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen
49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
5 april 2002
C.2000.0448.F
nr. 211
Verzekeraar – Vonnis waarbij hij geen partij was – Tegenstelbaar karakter.
Een vonnis dat tussen de benadeelde en de verzekerde is gewezen in een geschil ter zake
van een door een motorrijtuig veroorzaakte schade kan niet worden ingeroepen tegen de
verzekeraar die in het geding geen partij is geweest of daarin niet is geroepen, tenzij
vaststaat dat hij in feite de leiding van het geding op zich heeft genomen. (Art. 14, § 1,
tweede lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
16 mei 2002
C.2000.0070.N
nr. 301
Verzekeraar – Vergoedingsverplichting.
De bij art. 29bis W.A.M.–wet opgelegde verplichting tot schadeloosstelling bestaat
wanneer niet kan worden bewezen dat de verzekerde op enigerlei wijze aansprakelijk is,
en is niet gegrond op een overtreding die hij zou hebben begaan (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
29 mei 2002
P.2002.0323.F
nr. 326
Vordering tot schadeloosstelling gegrond op artikel 29bis W.A.M.–Wet 1989 – Bevoegde
rechter – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds.
De strafrechter is niet bevoegd om kennis te nemen van de op art. 29bis W.A.M.–wet
gegronde rechtsvordering van de getroffenen en van de rechthebbenden; die rechter kan
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bijgevolg t.a.v. het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds alleen uitspraak doen
volgens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid (Art. 29bis Wet betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 138 Wetboek van
Strafvordering; Art. 601bis Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2002
P.2002.0323.F
nr. 326
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Stoffelijke schade – Toevallig feit waardoor
de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit – Toevallig feit.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is verplicht de door een motorrijtuig
veroorzaakte stoffelijke schade te vergoeden, wanneer geen enkele erkende
verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is om reden van een toevallig feit
waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, vrijuit gaat; tot
het bestaan van dit toevallig feit kan niet worden besloten wanneer de rechter heeft
vastgesteld dat het ongeval veroorzaakt werd door een motorrijtuig waarvan de identiteit
niet is vastgesteld (Art. 80, § 1, 1° Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de
verzekeringsondernemingen; Art. 19, § 1 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling
en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen.)
13 juni 2002
C.2000.0060.N
nr. 356
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Vergoedingsverplichting – Toevallig feit –
Bewijslast.
Het staat aan de benadeelde en zijn verzekeraar het bewijs van het door hen aangevoerde
toevallig feit te leveren, wanneer hun rechtsvorderingen niet op een overtreding van de
strafwet zijn gegrond en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen
rechtvaardigingsgrond heeft aangevoerd (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Art. 50 (thans art. 80), § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende
controle bij de verzekeringsondernemingen.)
14 juni 2002
C.2001.0401.F
nr. 359
Gedeeltelijke vergoeding van een schadepost op grond van artikel 29bis WAM–wet –
Vergoeding van het niet–vergoede gedeelte van dezelfde schadepost op grond van de
artikelen 1382 en 1383 B.W. – Toepassing.
Noch artikel 29bis WAM–wet, noch enige andere wettelijke bepaling beperken het recht
van het slachtoffer op integrale vergoeding van zijn schade; hieruit volgt dat, wanneer het
slachtoffer, op grond van voornoemd artikel 29bis WAM–wet, van de verzekeraar van een
bij een ongeval betrokken bestuurder vergoeding van een deel van zijn schade heeft
gevraagd en gekregen, hij van de verzekeraar van de voor het ongeval aansprakelijke
bestuurder, op grond van de artikelen 1382 en 1383 B.W. voor eenzelfde schadepost
vergoeding kan vorderen voor de op grond van artikel 29bis WAM–wet nog niet vergoede
schade. (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
8 oktober 2002
P.2001.0999.N
nr. 511
Modelovereenkomst – Ongeval in België of in het buitenland – Verhaal van de
verzekeraar.
Art. 25, 3°, b van de modelovereenkomst verleent de verzekeringsmaatschappij geen recht
op verhaal tegen de bestuurder die in het buitenland een verkeersongeval veroorzaakt en
voldoet aan de door de plaatselijke wet en reglementen opgelegde voorwaarden, ook al
beschikt hij niet over een in België geldend rijbewijs; dit recht van verhaal kan wel
worden uitgeoefend wanneer de bestuurder in België een verkeersongeval veroorzaakt
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zonder te voldoen aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen opleggen om
een voertuig te mogen besturen. (Art. 25, 3°, b K.B. 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
8 november 2002
C.2000.0159.N
nr. 592
Modelovereenkomst – Omvang van de dekking – Vervangingsvoertuig – Voertuig dat aan
een derde toebehoort – Begrip – Gestolen voertuig.
Een gestolen voertuig kan geen voertuig zijn dat ter vervanging van het verzekerde
voertuig dient en dat onder de dekking zou vallen van de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Art. 3, 1°, laatste lid, en 4
K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
27 november 2002
P.2002.0875.F
nr. 633

VERZET
Strafzaken – Vonnis waarbij het verzet ongedaan werd verklaard – Hoger beroep –
Bevoegdheid van de rechter.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een vonnis waarbij zijn verzet tegen een
verstekvonnis ongedaan wordt verklaard, maakt de grond van de zaak aanhangig bij de
rechter in hoger beroep, zodat de appelrechter de verplichting heeft over de zaak zelf
uitspraak te doen (Artikelen 150, 188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2000.1497.N
nr. 202
Strafzaken – Verstekvonnis niet aan de persoon betekend – Buitengewone termijn van
verzet – Verjaring van de straf.
Niet ontvankelijk is het verzet dat na het verstrijken van de termijn van verjaring van de
straf werd ingesteld door een veroordeelde aan wie het verstekvonnis niet in persoon werd
betekend en die van deze betekening slechts na de verjaring van de straf kennis heeft
gekregen (Art. 187, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2002
P.2000.1495.N
nr. 201
Strafzaken – Termijn van verzet – Beklaagde – Betekening van verstekvonnis niet aan
persoon – Beklaagde met woon– of verblijfplaats in het buitenland.
Indien de betekening in het buitenland van het veroordelend vonnis bij verstek niet aan de
beklaagde in persoon is gedaan, kan deze, wat de veroordeling tot straf betreft, in verzet
komen binnen een termijn van vijftien dagen na de dag waarop hij van de betekening
kennis heeft genomen, termijn verlengd zoals bepaald in de artikelen 55 Gerechtelijk
Wetboek en 3 van het koninklijk besluit nr 301 van 10 maart 1936 (Art. 187 Wetboek van
Strafvordering.)
28 mei 2002
P.2002.0364.N
nr. 322
In strafzaken – Veroordeling bij verstek – Ontvankelijk verklaard verzet.
Het verzet van de beklaagde tegen de beslissing tot veroordeling bij verstek maakt die
beslissing ongedaan, wanneer dat verzet ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 187, laatste
lid Wetboek van Strafvordering.)
11 december 2002
P.2002.0818.F
nr. 665
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VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Verbetering – Verschrijving.
Hoewel de rechter de verschrijvingen of misrekeningen kan verbeteren in een door hem
gewezen beslissing, mag hij zulks alleen doen als hij de in die beslissing vastgelegde
rechten niet uitbreidt, inperkt of wijzigt (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2002
P.2001.0969.F
nr. 123
Verbetering – Misrekening.
De misrekening die de verbetering van een rechterlijke beslissing mogelijk maakt, is die
welke betrekking heeft op het resultaat van een rekenkundige verrichting en die uit de
intrinsieke bestanddelen van die beslissing blijkt (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2002
P.2001.0969.F
nr. 123
Eindvonnis.
Een vonnis is pas een eindvonnis nadat de rechter zijn rechtsmacht over een geschilpunt
volledig heeft uitgeoefend. (Art. 19 Gerechtelijk Wetboek.)
27 februari 2002
P.2001.1492.F
nr. 136
Uitspraak – Ontstentenis van dagtekening.
Nietig is de beslissing van een rechtscollege wanneer ze de datum niet vermeldt waarop
ze is uitgesproken en die datum evenmin kan worden afgeleid uit het proces–verbaal van
de terechtzitting (Art. 780, 5° Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2002
D.2001.0016.N
nr. 358
Samenstelling van de zetel – Vermeldingen in het vonnis – Namen van de rechters die
over de zaak hebben geoordeeld.
Een vonnis moet, op straffe van nietigheid, de namen bevatten van de rechters die over de
zaak hebben geoordeeld en de omstandigheid dat het vonnis niet hoeft vast te stellen dat
aan de vereisten van art. 779, tweede lid, Ger.W. is voldaan doet aan die verplichting niets
af (Art. 780, eerste lid, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2002
P.2001.1110.N
nr. 559

BURGERLIJKE ZAKEN
Dagvaarding – Coöperatieve vennootschap – Aanleg – Vennootschap in vereffening –
Partijen – Conclusies – Aanhef van het bestreden arrest – Vereffenaar – Arrest dat
niettemin in zake van de vennootschap in vereffening is gewezen – Cassatieberoep –
Eisers en verweerders – Verweerder.
Wanneer een gedinginleidende dagvaarding tegen een coöperatieve vennootschap is
ingesteld en uit de conclusies van de partijen voor de bodemrechter blijkt dat de
vennootschap, sedert het inleiden van de zaak in vereffening is gesteld, wordt het later
uitgesproken arrest gewezen in zake van de vennootschap in vereffening
vertegenwoordigd door haar vereffenaar, ook al vermeldt het in zijn aanhef dat het
gewezen is in zake van de vereffenaar die optreedt qualitate qua; het cassatieberoep dat
tegen de coöperatieve vennootschap in vereffening is ingesteld is bijgevolg ontvankelijk
(Art. 1079 Gerechtelijk Wetboek.)
14 januari 2002
S.2001.0016.F
nr. 25
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Verbetering – Misrekening.
In een rechterlijke beslissing kan worden verbeterd de misrekening die betrekking heeft
op het resultaat van een rekenkundige berekening en die blijkt uit de intrinsieke
bestanddelen van de genoemde beslissing (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
25 februari 2002
S.2001.0022.F
nr. 127
Conclusies – Rechterlijke termijnregeling – Bepaling van de rechtsdag – Aard.
Artikel 747, § 2 Ger.W. is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
7 maart 2002
C.1999.0348.N

nr. 165

Verzoek tot heropening der debatten – Opdracht van de rechter.
Art. 773 Ger.W wordt geschonden als de rechter nalaat uitspraak te doen over een
aanvraag tot heropening van de debatten (Art. 773 Gerechtelijk Wetboek.)
13 mei 2002
S.2001.0161.F
nr. 292
Verschijnende partij – Verzoek tot heropening der debatten – Afwijzing – Redenen.
Wanneer een partij de heropening van het debat vraagt wegens de ontdekking gedurende
het beraad van een nieuw stuk of feit van overwegend belang, en de rechter van oordeel is
hierover afwijzend te moeten beschikken, hoeft hij de verzoeker vooraf geen kennis te
geven van de redenen op grond waarvan hij meent het verzoek te moeten afwijzen, zelfs
niet indien de tegenpartij geen opmerkingen heeft gemaakt op het verzoek (Art. 773,
derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 mei 2002
C.1999.0515.N
nr. 299
Afwijzing van de vordering – Excepties – Heropening van het debat.
De rechter moet ambtshalve de heropening van het debat bevelen alvorens de vordering
geheel of gedeeltelijk af te wijzen, op grond van een exceptie die de partijen voor hem
niet hadden opgeworpen (Art. 774, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 mei 2002
C.2001.0330.F
nr. 303
Overleggen van stukken – Tijdstip – Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te
nemen.
De partijen moeten hun stukken tegelijk met hun conclusies overleggen; van die regel
wordt niet afgeweken wanneer de rechter termijnen heeft bepaald om te concluderen
(Artikelen 736, 740, 743 en 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
3 oktober 2002
C.2001.0511.F
nr. 506
Rechtsdag – Wijziging – Niet–verschijning.
Wanneer de op grond van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde
rechtsdag door de rechter wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit hadden gevraagd of
aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt op de gewijzigde rechtsdag, kan de rechter
die de zaak op die rechtsdag behandelt geen uitspraak doen op tegenspraak met toepassing
van dit artikel (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2002
C.1999.0537.N
nr. 534
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Hoger beroep – Devolutieve kracht – Prejudiciële vraag – Door de eerste rechter
gestelde prejudiciële vraag – Onderzoeksmaatregel – Begrip – Bevoegdheid van de
appelrechter.
Geen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek is de
beslissing waarbij de eerste rechter een prejudiciële vraag stelt aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen (Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek.)
21 oktober 2002
S.2000.0155.F
nr. 555

STRAFZAKEN
Heropening van het debat – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter –
Motivering.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzaak of opportuniteit van de
door een partij gevorderde heropening van het debat; wanneer hij beslist dat er geen grond
bestaat tot heropening van het debat, hoeft hij die beslissing niet met redenen te omkleden
(Artikelen 190 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2002
P.2000.1531.F
nr. 15
Heropening van het debat – Gerechtelijk Wetboek – Niet toepasselijke bepalingen.
De bepalingen van het Ger. W. betreffende de heropening van het debat zijn als dusdanig
niet van toepassing op strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de
strafrechter door de aard van het strafproces, de opdracht en de bevoegdheid van de
rechter bepaald worden (Artikelen 771, 772 en 774 Gerechtelijk Wetboek.)
16 januari 2002
P.2001.0948.F
nr. 30
Wegens misdrijf veroordeelde beklaagde – Betwisting omtrent de aansprakelijkheid – Aan
burgerlijke partij verweten fout – Gebrek aan precisering met betrekking tot de verweten
fout – Veroordeling wegens een concrete fout – Recht van verdediging – Toepassing.
Miskent het recht van verdediging het arrest dat oordeelt dat eiser een concrete fout in
oorzakelijk verband met de door hem geleden schade heeft begaan zonder de heropening
van het debat te bevelen teneinde hem toe te laten zich op deze concrete fout te
verdedigen, wanneer de verweerder, die weliswaar betwist dat hij niet volledig
verantwoordelijk is voor het ongeval, niet preciseert welke fout in oorzakelijk verband
met de schade aan eiser wordt verweten
12 februari 2002
P.2000.0984.N
nr. 96
Op conclusie – Vermelding.
Noch art. 780, Ger. W., noch enig andere wettelijke bepaling verplicht de strafrechtelijke
beslissing te vermelden dat een conclusie is neergelegd (Art. 780 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2002
P.2001.1517.F
nr. 124
Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid – Dekking – Voorwaarden –
Hof van Assisen – Toepassing.
In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de
eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van
assisen op tegenspraak gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van
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Strafvordering.)
20 maart 2002

P.2002.0144.F

nr. 191

Beslissing bij verstek gewezen.
Wanneer op de terechtzitting, waarop de zaak in voortzetting is gesteld, de burgerlijke
partij haar vordering vermindert, terwijl de beklaagde noch aanwezig noch
vertegenwoordigd is, waarna de zaak in beraad wordt genomen, is het beroepen vonnis bij
verstek gewezen (Art. 186 Wetboek van Strafvordering.)
30 april 2002
P.2000.1279.N
nr. 261
Vonnis – Datum van de uitspraak – Wijziging – Niet goedgekeurde doorhalingen.
Hoewel niet–goedgekeurde doorhalingen of verbeteringen in een vonnis of een arrest als
niet bestaande worden beschouwd, bevat het arrest waarop de na het dictum vermelde
datum van de uitspraak in openbare terechtzitting, en meer bepaald de opgave van de dag
van de maand, met de hand is verbeterd, zonder dat die verbetering is goedgekeurd,
niettemin de datum van de uitspraak in openbare terechtzitting, aangezien het Hof bij de
beoordeling van een cassatiemiddel bevoegd is om na te gaan of het ontbreken van
goedkeuring een verschrijving uitmaakt, die kennelijk blijkt uit de processen–verbaal van
de terechtzittingen alsook uit een beschikking die, op de datum van de uitspraak van het
arrest in openbare terechtzitting, is genomen met toepassing van artikel 779, tweede lid,
Ger. W.
8 mei 2002
P.2001.1395.F
nr. 281
Exceptie van nietigheid – Schending van de belangen van de partij die ze opwerpt.
Ook in strafzaken bestaat er, wat de burgerlijke vordering betreft, slechts nietigheid,
wanneer de wet het bepaalt en voor zover de belangen van de partij die de nietigheid
inroept hierdoor geschaad zijn (Art. 861 Gerechtelijk Wetboek.)
21 mei 2002
P.2001.0460.N
nr. 310
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Verhinderde magistraat – Vervanging
– Toegevoegde advocaat.
Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd, kan de voorzitter van het gerecht een op het
tableau van de Orde ingeschreven advocaat van ten minste dertig jaar oud aanwijzen om
hem te vervangen, als de effectieve en plaatsvervangende magistraten van de rechtbank
verhinderd zijn (Artikelen 322 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Wettig verhinderde rechter –
Vervanging – Aanwijzing – Bewijs.
Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig art. 778 Ger.W., op het ogenblik
van de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van art. 779, tweede lid, van
hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke vaststellingen
van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de voorzitter tot
aanwijzing van de vervanger hoeft niet bij het dossier te worden gevoegd (Artikelen 778
en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 juni 2002
P.2002.0391.F
nr. 354
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Authentieke akte – Doorhaling – Geen goedkeuring.
Het niet–goedkeuren van een doorhaling in een authentieke akte van de strafrechtspleging
maakt deze niet nietig, wanneer die doorhaling geen verband houdt met de vermelding
van een substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste
12 juni 2002
P.2002.0341.F
nr. 352
Hof van beroep – Samenstelling van het rechtscollege – Proces–verbaal van de
terechtzitting – Arrest – Tegenstrijdige vermeldingen.
Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het hof van beroep, wanneer het t.g.v.
tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van dat arrest en van het proces–verbaal van de
terechtzitting waarop het werd uitgesproken, onmogelijk kan nagaan of het arrest is
gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (Art. 779
Gerechtelijk Wetboek.)
11 september 2002
P.2002.0624.F
nr. 438
Verzoek tot heropening van het debat – Voeging van stukken – Onaantastbare
beoordeling door de bodemrechter.
De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een partij gedaan verzoek
tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die hem op het ogenblik
van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten
voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het verzoek aan
de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets– of verdragsbepaling eraan in
de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert zonder dat hij voorafgaand van
die stukken kennis heeft genomen (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1110.N
nr. 475
Heropening van het debat – Beoordeling – Neerlegging van stukken na sluiting van het
debat – Gevolgen – Recht van verdediging – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 –
Eerlijk proces – Gelijkheid der wapens.
Wanneer, in strafzaken, nieuwe stukken worden neergelegd na sluiting van het debat,
oordeelt de rechter in feite over de opportuniteit om het debat te heropenen, en als hij
beslist zulks niet te moeten doen, rest hem geen andere mogelijkheid dan die stukken uit
de rechtspleging te weren; alleen uit het feit dat de rechter aldus beslist heeft op die
stukken geen acht te slaan, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de
beklaagde en zijn recht op een eerlijk proces in de zin van art. 6 E.V.R.M., en m.n. zijn
recht op de gelijkheid der wapens t.a.v. de openbare en burgerlijke partijen, miskend zijn
(Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
9 oktober 2002
P.2002.1183.F
nr. 522
Heropening van het debat – Gerechtelijk Wetboek – Toepassing.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat
zijn, als dusdanig, niet van toepassing in strafzaken, aangezien de desbetreffende
verplichtingen van de strafrechter bepaald worden door de aard van het strafgeding, de
opdracht en bevoegdheid van de rechter (Artikelen 772 en 774 Gerechtelijk Wetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.1183.F
nr. 522
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Onderzoeksgerechten – Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces–verbaal op te maken van het
debat voor de onderzoeksgerechten
9 oktober 2002
P.2002.1308.F
nr. 523
Op conclusie – Vermelding.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de strafrechtelijke
beslissing te vermelden dat conclusies
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Onderzoeksgerechten – Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting – Hof van
Cassatie – Toezicht.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht om een proces–verbaal op te maken van het
debat voor de onderzoeksgerechten
9 oktober 2002
P.2002.1311.F
nr. 524
Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak –
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Rechtspleging – Regelmatigheid – Bewijs.
De vaststelling die de kamer van inbeschuldigingstelling, overeenkomstig art. 779, tweede
lid, Ger. W., in het bestreden arrest doet m.b.t. het feit dat een raadsheer in het hof van
beroep wettig was verhinderd de uitspraak van het arrest bij te wonen waarover hij mede
heeft beraadslaagd, impliceert dat die magistraat de terechtzitting heeft bijgewoond
waarop de zaak is behandeld; wanneer die vermeldingen in het bestreden arrest en die in
de beschikkingen van de voorzitter – neergelegd in het dossier van de rechtspleging – niet
worden tegengesproken door andere, authentieke vermeldingen, of door een rechtspleging
tot betichting van valsheid, bewijzen ze dat de bij art. 779 Ger. W. opgelegde regels zijn
nageleefd (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
9 oktober 2002
P.2002.1311.F
nr. 524
Neerlegging van stukken – Vermelding.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht de strafrechtelijke
beslissing te vermelden dat conclusies
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Motivering.
Geen motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet is, het feit dat de
appelrechters anders beslissen dan wat in conclusies werd aangevoerd.
15 oktober 2002
P.2001.1365.N
nr. 540
Vonnis niet ondertekend door griffier – Hersteld verzuim – Terugwerkende kracht.
Wanneer het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, is hersteld
overeenkomstig art. 788 Ger. W., heeft dat herstel terugwerkende kracht, ook al is het
geschied na het tegen het vonnis ingesteld beroep (Art. 788 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2002
P.2002.0683.F
nr. 543
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Vonnis niet ondertekend door griffier – Herstel van het verzuim – Artikel 788, Ger.W. –
Toepassing.
Het verzuim van de griffier om een vonnis te ondertekenen, kan worden hersteld
overeenkomstig art. 788 Ger. W., dat van toepassing is in strafzaken (Art. 788
Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2002
P.2002.0683.F
nr. 543
Op conclusie – Neerlegging bevestigd door het proces–verbaal van de terechtzitting –
Visum aangebracht door de voorzitter en de griffier op het geschrift.
Wanneer de neerlegging van de conclusie bevestigd wordt door het proces–verbaal van de
terechtzitting, strekt het visum dat door de voorzitter en de griffier eventueel op het
neergelegde geschrift wordt aangebracht, alleen ertoe te bevestigen dat het dat stuk is dat
tijdens het debat aan de rechter is voorgelegd, en het Hof aldus toe te laten het antwoord
van de beslissing daarop te toetsen; dat visum vereist geen enkel substantieel vormvereiste
om authenticiteit te krijgen.
16 oktober 2002
P.2002.0957.F
nr. 546
Handtekeningen van de rechters en van de griffier – Verplichting.
Art. 782 Ger. W., krachtens hetwelk de vonnissen en arresten ondertekend worden door
de rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier, is niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid. (Art. 782 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2002
P.2002.0683.F
nr. 543
Vonnis niet ondertekend door griffier – Gevolgen van dat verzuim op de geldigheid van de
beslissing.
Wanneer de griffier een vonnis of arrest niet heeft ondertekend, leidt dit niet tot de
nietigheid van die beslissing, wanneer het proces–verbaal van de terechtzitting, dat
regelmatig is opgemaakt bij de uitspraak, alle vereiste vaststellingen bevat om de
regelmatigheid van de tijdens die uitspraak gevolgde rechtspleging aan te tonen (Art. 782
Gerechtelijk Wetboek; Art. 10 Wet 1 mei 1849.)
16 oktober 2002
P.2002.0683.F
nr. 543
Heropening van het debat – Toepasselijke wetsbepalingen.
De verplichting de debatten te heropenen, krachtens artikel 774, tweede lid, Ger.W. is niet
van toepassing in strafzaken, zelfs niet wanneer de strafrechter op burgerlijk gebied
uitspraak doet
12 november 2002
P.2002.0095.N
nr. 598
Sluiting van het debat – Neerlegging van stukken.
Wanneer een nieuw stuk wordt voorgelegd na het sluiten van het debat en de rechter
oordeelt dat hij het debat niet hoeft te heropenen, dient hij dat stuk uit de rechtspleging te
weren.
20 november 2002
P.2002.0708.F
nr. 616
Onderzoek in strafzaken – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van
de inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele rechtbank
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onontvankelijk wordt verklaard omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131, 135
en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervult zijn, staat in principe voor de
inverdenkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat voor
de raadkamer gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de strafvordering zijn
ontstaan (Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie.
Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering, zoals
bedoeld in artikel 6 EVRM en artikel 14.3 IVBPR (Art. 21ter Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering.)
10 december 2002
P.2002.1146.N
nr. 664
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Raadkamer – Beschikking – Vermeldingen – Naam
van de advocaat.
De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de
beschikking van de raadkamer die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die beschikking.
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

VOORLOPIGE HECHTENIS
ALGEMEEN
Verdachte gedetineerd om andere redenen.
Wanneer een verdachte om andere redenen is gedetineerd, verhindert dit op zich de
voorlopige hechtenis niet
7 mei 2002
P.2002.0655.N
nr. 279

AANHOUDING
Vrijheid van komen en gaan – Verdachte – Inhouden van originele identiteitsdocumenten
– Beoordeling door het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar op grond van de feitelijke gegevens die het
vaststelt of een verdachte vanaf een bepaald ogenblik van zijn vrijheid is beroofd, meer
bepaald of hij ondanks het feit dat zijn originele identiteitsdocumenten door de politie
werden ingehouden, nog de vrijheid had om te komen en te gaan (Art. 2, 5° Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 februari 2002
P.2002.0240.N
nr. 135
Vrijheidsbeneming – Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt – Termijn van
vierentwintig uur – Draagwijdte – Minderjarige.
Art. 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat de vrijheidsbeneming niet langer
mag duren dan vierentwintig uren, wanneer de aanhouding heeft plaatsgevonden bij een
op heterdaad ontdekte misdaad of wanbedrijf, is een regel met een algemene draagwijdte
en is dus van toepassing op de minderjarige (Art. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 1,
1° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Jeugdbescherming – Minderjarige – Aanhouding – Vrijheidsbeneming – Misdaad of
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wanbedrijf op heterdaad ontdekt – Termijn van vierentwintig uur – Overschrijding –
Arrest – Vernietiging.
Vernietiging van het arrest van de jeugdrechter in hoger beroep tot bevestiging van de
beschikking van de jeugdrechter om de minderjarige in een gesloten afdeling te plaatsen,
op grond dat de vrijheidsbeneming van de minderjarige de in art. 1, 1°, Wet Voorlopige
Hechtenis, bepaalde termijn van vierentwintig uren overschreden heeft, wordt zonder
verwijzing uitgesproken (Art. 429 Wetboek van Strafvordering; Art. 1, 1° Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Overschrijding – Sanctie – Jeugdbescherming – Opvoedkundige maatregel –
Minderjarige – Vrijheidsbeneming – Misdaad of wanbedrijf op heterdaad ontdekt –
Termijn van vierentwintig uur.
In de regel belet de overschrijding van de termijn van vierentwintig uren, bepaald in art. 1,
1°, Wet Voorlopige Hechtenis, de jeugdrechter niet een opvoedkundige maatregel te
nemen ; wanneer die maatregel evenwel bestaat in een voorlopige plaatsing van de
minderjarige in een gesloten afdeling, is de sanctie wegens de onwettigheid van de
vrijheidsberoving de invrijheidstelling van de minderjarige. (Art. 1, 1° Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 37, § 2, 4° en 54quater Wet van 8
april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
15 mei 2002
P.2002.0507.F
nr. 296
Tijdstip van effectieve vrijheidsbeneming – Feitelijke gegevens – Beoordeling door de
rechter.
Met het oog op de vaststelling van het juiste uur van de vrijheidsbeneming slaan de
rechters die de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding dienen na te gaan acht op alle
feitelijke gegevens die hen zijn overgelegd, zodat de onjuiste of onnauwkeurige
vermelding in het proces–verbaal van het uur van de effectieve vrijheidsbeneming niet de
nietigheid tot gevolg heeft van het nadien op grond van andere feitelijke gegevens
regelmatig afgeleverd bevel tot aanhouding (Artikelen 2, 4°, 18, § 1, eerste lid en 21, § 4
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
10 september 2002
P.2002.1266.N
nr. 436

BEVEL TOT AANHOUDING
Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast – Bevel tot
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement –
Vermelde telastleggingen.
Wanneer de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel uitvaardigt na het ontlasten van een
onderzoeksrechter van een ander arrondissement, verbiedt geen enkele wettelijke bepaling
hem om in dat aanhoudingsbevel zowel melding te maken van de telastleggingen waarop
de vorige voorlopige hechtenis steunde als van de telastlegging die betrekking heeft op
een ander feit, ook al is dat feit gepleegd vóór bepaalde feiten waarop de eerste
telastleggingen gegrond waren. (Art. 16 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
23 januari 2002
P.2002.0085.F
nr. 50
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Beschikking waarbij de onderzoeksrechter van verder onderzoek wordt ontlast – Bevel tot
aanhouding verleend door een onderzoeksrechter van een ander arrondissement – Aard.
Het aanhoudingsbevel dat door de onderzoeksrechter wordt uitgevaardigd na het ontlasten
van een onderzoeksrechter van een ander arrondissement, is een autonome titel die niet
kan worden gelijkgesteld met het aanhoudingsbevel dat tegen een in vrijheid gelaten of
gestelde verdachte wordt uitgevaardigd (Artikelen 16 en 28 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 januari 2002
P.2002.0085.F
nr. 50
Betekening – Termijn – Minderjarige – Voorlopige plaatsing – Vrijheidsberoving –
Beoordeling – Jeugdrechtbank – Beslissing tot uit handen geven.
Tot op de datum van de door de jeugdrechtbank uitgesproken beslissing tot uit handen
geven, moet de regelmatigheid van de aan een minderjarige opgelegde vrijheidsberoving
beoordeeld worden t.a.v. de bijzondere wetsbepalingen; de regels betreffende het
aanhoudingsbevel, en meer bepaald de termijn van de betekening ervan, hebben alleen
betrekking op zijn vrijheidsberoving na de beslissing tot uit handen geven (Art. 38 Wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Art. 18, § 1 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 4 Wet 1 maart 2002.)
16 juli 2002
P.2002.1032.F
nr. 400
Regelmatigheid – Controle door de onderzoeksgerechten – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest – Redengeving – Ononderscheiden vermeldingen –
'Soortgelijke' aanhoudingsbevelen – Toezicht van het Hof van cassatie.
De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing niet regelmatig met
redenen, wanneer de daarin vervatte, ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toelaten
te onderzoeken of de appelrechters hebben nagegaan of het naar hen verwezen
aanhoudingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevat betreffende de daarin vermelde
feiten en melding maakt van de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, in het kader
waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat is het geval, wanneer het bestreden arrest, na te
hebben vermeld dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandigheden
eigen aan de zaak blijven bestaan, vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde dag drie
onderscheiden aanhoudingsbevelen heeft uitgevaardigd wegens dezelfde, aan eiser
verweten tenlasteleggingen, en dat die akten in soortgelijke bewoordingen zijn gesteld, en
beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving van die
aanhoudingsbevelen dubbelzinnig is (Artikelen 16, § 5 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 juli 2002
P.2002.1064.F
nr. 403
Bevel tot aanhouding bij verstek – Verdachte opgesloten op een andere grond – Niet–
uitgevoerd bevel tot aanhouding bij verstek – Onderzoeksrechter – Nieuw bevel tot
aanhouding – Opportuniteit – Keuze.
Een aanhoudingsbevel bij verstek wordt uitgevoerd wanneer het betekend wordt; wanneer
het niet is betekend en de verdachte opgesloten is op een andere grond, kan de
onderzoeksrechter het meest opportune ogenblik uitkiezen om hem te verhoren en
onmiddellijk na het verhoor een aanhoudingsbevel uitvaardigen (Artikelen 18, § 1, en 34,
§ 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
13 november 2002
P.2002.1434.F
nr. 603
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Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Recht op
bijstand.
Het in art. 6.3.c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zichzelf te verdedigen
of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien hij niet over
voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een
toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak
dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid
van de strafvordering (Art. 6, § 3, c Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 december 2002
P.2002.1553.F
nr. 651
In vrijheid gelaten inverdenkinggestelde – Nieuwe en ernstige omstandigheden die een
nieuw aanhoudingsbevel verantwoorden.
De "nieuwe en ernstige omstandigheden" waarin art. 28, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis,
de onderzoeksrechter toestaat een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de in
vrijheid gelaten inverdenkinggestelde, zijn van allerlei aard en kunnen dus m.n. bestaan in
nieuwe aanwijzingen van schuld of in feiten die gepleegd zijn vóór die waarop het
aanhoudingsbevel is gegrond, maar die ter kennis van de onderzoeksrechter zijn gebracht
nadat de inverdenkinggestelde in vrijheid is gesteld of gelaten, en die een ander licht
werpen op de daarvoor onderzochte feiten en de vrijheidsberovende maatregel
noodzakelijk maken (Art. 28, § 1, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
31 december 2002
P.2002.1707.F
nr. 693

HANDHAVING
Redelijke termijn – Onderzoeksgerechten – Toezicht.
De Belgische onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen,
hoeven de naleving van de bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde redelijke termijn alleen na
te gaan m.b.t. de hechtenis die op het Belgisch grondgebied ondergaan wordt vanaf het
verlenen van het aanhoudingsbevel waarop het gegrond is (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 21, § 4, en 22, eerste lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
2 januari 2002
P.2001.1740.F
nr. 1
Betwisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding.
Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding
alleen worden betwist wanneer over de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak
wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot
aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand uitspraak doet over de
handhaving van die hechtenis (Artikelen 21, § 4 en 22, eerste en vijfde lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 januari 2002
P.2001.1740.F
nr. 1
Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14.3, b –
Toepassingsgebied.
Art. 14.3.b, I.V.B.P.R., heeft betrekking op de uitoefening van het recht van verdediging
voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging voor de onderzoeksgerechten,
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behalve wanneer deze uitspraak doen over de gegrondheid van de tenlastelegging of op
een geschil betreffende rechten of verplichtingen van burgerlijke aard; art. 14.3.b heeft
bijgevolg geen betrekking op de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis (Art. 14, derde
lid, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te
New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
29 mei 2002
P.2002.0763.F
nr. 327
Redelijke termijn – Beoordeling – Tijdstip van de beoordeling.
Om te oordelen of de in art. 5.3. E.V.R.M. bepaalde redelijke termijn al dan niet
overschreden is, moet de rechter die uitspraak doet inzake voorlopige hechtenis, zich
plaatsen ten tijde van zijn beslissing (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 21, 22 en 30, § 4
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 juli 2002
P.2002.0959.N
nr. 395
Hoger beroep – Afstand – Arrest – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Alleen de beslissingen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar voor
cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat akte verleent van de afstand van het hoger beroep van de
verdachte tegen de beschikking tot handhaving van zijn hechtenis, is niet ontvankelijk.
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
16 juli 2002
P.2002.1036.F
nr. 401
Regelmatigheid van het bevel tot aanhouding – Controle door de onderzoeksgerechten –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Redengeving – Ononderscheiden
vermeldingen – 'Soortgelijke' aanhoudingsbevelen – Toezicht van het Hof van cassatie.
De kamer van inbeschuldigingstelling omkleedt haar beslissing niet regelmatig met
redenen, wanneer de daarin vervatte, ononderscheiden vermeldingen het Hof niet toelaten
te onderzoeken of de appelrechters hebben nagegaan of het naar hen verwezen
aanhoudingsbevel ernstige aanwijzingen van schuld bevat betreffende de daarin vermelde
feiten en melding maakt van de feitelijke omstandigheden eigen aan de zaak, in het kader
waarvan het bevel was uitgevaardigd; dat is het geval, wanneer het bestreden arrest, na te
hebben vermeld dat de ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandigheden
eigen aan de zaak blijven bestaan, vaststelt dat de onderzoeksrechter op dezelfde dag drie
onderscheiden aanhoudingsbevelen heeft uitgevaardigd wegens dezelfde, aan eiser
verweten tenlasteleggingen, en dat die akten in soortgelijke bewoordingen zijn gesteld, en
beslist dat die omstandigheid niet betekent dat de redengeving van die
aanhoudingsbevelen dubbelzinnig is (Artikelen 16, § 5 en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 juli 2002
P.2002.1064.F
nr. 403
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Cassatieberoep – Termijn.
Cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep tot handhaving van de voorlopige
hechtenis moet worden ingesteld uiterlijk binnen een termijn van vierentwintig uur die
begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest aan de verdachte wordt betekend en die
berekend word van dag tot dag zonder dat de dag van de betekening hierin is begrepen
(Art. 31, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
6 augustus 2002
P.2002.1181.N
nr. 408
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Bewijsmiddel – Telefoontap – Onwettigheid.
De onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten leidt niet noodzakelijkerwijs tot
nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de onderzoeksgerechten,
die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen en de onwettigheid van een aantal van die
activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar te oordelen of en in hoeverre die
onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van de andere
onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht van
verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen nietig
zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 136, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.1282.F
nr. 460
Redengeving – Systematische herhaling – Wettigheid.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de beschikking tot
handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt en daarbij alleen verwijst naar de in het
aanhoudingsbevel weergegeven redenen en naar de vroegere arresten van de kamer van
inbeschuldigingstelling, waarvan de motivering eveneens tot een verwijzing beperkt blijft,
is niet naar recht verantwoord, wanneer die systematische herhaling van dezelfde
motieven, door alleen te verwijzen naar die van het aanhoudingsbevel, wijst op een
automatisme dat niet verenigbaar is met het uitzonderlijk karakter van de voorlopige
hechtenis, met de noodzakelijke individualisering en met het evolutief karakter ervan
(Artikelen 16, §§1 en 5, vijfde en zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
27 november 2002
P.2002.1507.F
nr. 638
Onderzoeksgerechten – Opdracht – Toepasselijke straf die vijftien jaar opsluiting niet te
boven gaat.
De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld tegen de
inverdenkinggestelde bestaan, of de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde die hechtenis nog volstrekt
noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid en, wanneer de toepasselijke
maximumstraf vijftien jaar opsluiting niet te boven gaat, of er nog ernstige redenen
bestaan om te vrezen dat de in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde ofwel nieuwe
misdaden en wanbedrijven zou begaan, ofwel zich aan het optreden van het gerecht zou
onttrekken, ofwel bewijzen zou pogen te laten verdwijnen, ofwel zich zou verstaan met
derden. (Artikelen 16, §§1 en 5, vijfde en zesde lid, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
27 november 2002
P.2002.1507.F
nr. 638
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Bericht aan de raadsman van de
inverdenkinggestelde – Datum van verzending – Bewijs.
Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, is niet van toepassing op de desbetreffende
rechtspleging in hoger beroep; art. 30, § 2, vijfde lid, van die wet, bepaalt alleen dat de
griffier van het rechtscollege in hoger beroep de raadsman van de inverdenkinggestelde
een bericht van verschijning moet toesturen (Artikelen 22, derde lid, en 30, § 2, vijfde lid
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683
Kamer

van

inbeschuldigingstelling

–

Rechtspleging

–

Raadsman

van

de
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inverdenkinggestelde – Inzage van het dossier – Geen inzage – Recht van verdediging.
Ook al wordt bewezen geacht dat de raadsman van de inverdenkinggestelde, in
tegenstelling tot laatstgenoemde, geen inzage heeft gekregen van het dossier gedurende
twee volle dagen vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, dan nog kan die
omstandigheid het arrest niet onwettig maken, wanneer uit geen enkel stuk van de
rechtspleging blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een latere
datum te verdagen om hun verdediging beter voor te bereiden (Art. 30, § 2, vijfde lid Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683
Beschikking – Vermeldingen – Naam van de advocaat – Raadkamer.
De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in de
beschikking van de raadkamer die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die beschikking.
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683
Raadkamer – Verplichting om van maand tot maand uitspraak te doen – Titel van
hechtenis – Geldigheid – Maximale geldigheidsduur.
Door de raadkamer te verplichten van maand tot maand uitspraak te doen, bepaalt art. 22,
eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, de maximale geldigheidsduur van de titel van
hechtenis; geen enkele nietigheid van de rechtspleging kan voortvloeien uit de
omstandigheid dat er minder dan een maand verstreken is tussen twee opeenvolgende
beschikkingen die met toepassing van die wetsbepaling zijn gewezen (Art. 22, eerste lid
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
18 december 2002
P.2002.1634.F
nr. 683

OPHEFFING
Hoger beroep – Verwijzingsbeschikking met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien
dagen na het instellen van hoger beroep – Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de
voorlopige hechtenis wordt opgeheven – Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking –
Samenloop in de tijd van beide procedures.
Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het
handhaven van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de
voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, binnen de termijn van vijftien
dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen deze
beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in
te gaan op de vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, §
3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene
aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger beroep van de procureur des
Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot gevolg dat de
voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op
voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien dagen na het instellen van dit beroep; de
kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden derhalve toe gehouden
alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep van de
procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger
beroep niet zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde
inmiddels reeds het voorwerp uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele
rechtbank (Artikelen 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
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voorlopige hechtenis.)
17 september 2002

P.2002.0839.N

nr. 456

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Borgsom – Bedrag – Bepaling – Motivering.
De rechter bepaalt op onaantastbare wijze het bedrag van de borgsom bedoeld bij art. 35,
Wet Voorlopige Hechtenis, en bij gebrek aan conclusie is hij niet verplicht zijn
desbetreffende beslissing te motiveren (Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
15 mei 2002
P.2002.0689.F
nr. 297
Betekening van de beslissing van de onderzoeksrechters.
De wet doet het bestaan of de rechtsgeldigheid van de door de onderzoeksrechter met
toepassing van artikel 36 van de Voorlopige Hechteniswet genomen beslissing niet
afhangen van de betekening ervan.
21 mei 2002
P.2002.0691.N
nr. 312

REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
Verwijzingsbeschikking met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien dagen na het
instellen van hoger beroep – Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de voorlopige
hechtenis wordt opgeheven – Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking – Samenloop
in de tijd van beide procedures – Eerdere beschikking van de raadkamer waarbij de
voorlopige hechtenis wordt opgeheven – Hoger beroep vanwege het openbaar ministerie.
Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het
handhaven van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de
voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, binnen de termijn van vijftien
dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen deze
beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in
te gaan op de vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, §
3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene
aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger beroep van de procureur des
Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot gevolg dat de
voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op
voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien dagen na het instellen van dit beroep; de
kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden derhalve toe gehouden
alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep van de
procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger
beroep niet zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde
inmiddels reeds het voorwerp uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele
rechtbank (Artikelen 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
17 september 2002
P.2002.0839.N
nr. 456

HOGER BEROEP
Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking – Samenloop in de tijd van beide
procedures – Beschikking van de raadkamer waarbij de voorlopige hechtenis wordt
opgeheven – Hoger beroep vanwege het openbaar ministerie – Verwijzingsbeschikking
met invrijheidstelling gewezen binnen vijftien dagen na het instellen van hoger beroep –
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Hoger beroep tegen de beschikking waarbij de voorlopige hechtenis wordt opgeheven.
Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over het
handhaven van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist de
voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, binnen de termijn van vijftien
dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen deze
beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in
te gaan op de vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, §
3, Wet Voorlopige Hechtenis, bij afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene
aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger beroep van de procureur des
Konings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot gevolg dat de
voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op
voorwaarde dat dit geschiedt binnen de vijftien dagen na het instellen van dit beroep; de
kamer van inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden derhalve toe gehouden
alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep van de
procureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit hoger
beroep niet zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde
inmiddels reeds het voorwerp uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele
rechtbank (Artikelen 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
17 september 2002
P.2002.0839.N
nr. 456

CASSATIEBEROEP
Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijke invrijheidstelling –
Voorziening van de procureur–generaal bij het hof van beroep – Ontvankelijkheid.
Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de onmiddellijke
invrijheidstelling wordt bevolen, staat geen cassatieberoep open (Art. 31, eerste lid Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 maart 2002
P.2002.0383.N
nr. 206

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Vreemdelingen – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Kennisgeving –
Directeur van de strafinrichting – Nieuwe titel van hechtenis – Administratieve beslissing
– Kennisgeving – Verplichting.
Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is
gesteld van een nieuwe titel van hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het
grondgebied te verlaten met de beslissing om hem naar de grens terug te leiden en hem te
dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de strafinrichting, die de
vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan. (Art. 62, tweede lid Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – Beslissing van een strafgerecht
gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof werd vernietigd – Vordering
tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling – Ontvankelijkheid.
Uit de artikelen 10 en 12, § 5, Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt dat het verzoek tot
invrijheidstelling slechts ontvankelijk is als de beslissing, waarvan men de intrekking
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vordert, kracht van gewijsde heeft. (Artikelen 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 december 2002
P.2002.1592.N
nr. 663
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – In kracht van gewijsde gegane
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd –
Vordering tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde –
Beoordeling door de rechter – Toepassing.
De invrijheidstelling die het gerecht, waarbij de vordering tot intrekking van een in kracht
gewijsde gegane beslissing van een strafgerecht op grond van artikel 10, Bijzondere Wet
Arbitragehof, aanhangig is gemaakt, krachtens artikel 12, § 5 van deze wet kan gelasten is
geen verplichting, maar slechts een mogelijkheid waarover de rechter onaantastbaar
oordeelt; bij dit oordeel kan de rechter alle feitelijke elementen betrekken, waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Artikelen 10 en 12, § 5 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 december 2002
P.2002.1579.N
nr. 662
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikelen 10 en 12, § 5 – In kracht van gewijsde gegane
beslissing gegrond op een regel die vervolgens door het Arbitragehof is vernietigd –
Vordering tot intrekking – Verzoek tot invrijheidstelling van de veroordeelde –
Rechtspleging.
Wat de in artikel 12, § 5, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde procedure betreft is
artikel 27, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling wordt beslist in raadkamer, toepasselijk. (Art. 12, § 5 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 27 en 48, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
10 december 2002
P.2002.1579.N
nr. 662

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest verworpen wordt, heeft het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen bestaansreden meer
9 januari 2002
P.2001.1035.F
nr. 17
Cassatie – Vernietiging.
De vernietiging van de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagde leidt tot
vernietiging van de beslissing tot onmiddellijke aanhouding
8 mei 2002
P.2002.0021.F
nr. 282

GEVANGENNEMING
Beschikking tot gevangenneming – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevestiging –
Geen onmiddellijke uitvoering – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
gevangenneming van de inverdenkinggestelde bevestigt, zonder de onmiddellijke
uitvoering ervan te bevelen, is niet ontvankelijk bij gemis aan belang (Art. 26, § 5 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
20 november 2002
P.2002.1093.F
nr. 617
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ALLERLEI
Borgsom – Teruggave.
De wetsbepaling die voorschrijft dat wanneer de veroordeling voorwaardelijk is, de
borgsom wordt teruggegeven, indien de verdachte bij alle proceshandelingen verschenen
is, vereist niet dat het vonnis of het arrest van veroordeling die teruggave ambtshalve
beveelt (Art. 35, § 4, vierde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
18 juni 2002
P.2001.0342.N
nr. 366
Redelijke termijn – Begrip – Beoordeling door de rechter.
De bodemrechter beoordeelt in feite, in het licht van de specifieke omstandigheden van
elke zaak, het redelijk karakter van de termijn waarbinnen elke aangehouden of gehechte
persoon het recht heeft om berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld
(Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 22 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
20 augustus 2002
P.2002.1217.F
nr. 411

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Misdrijf – Magistraat van het parket van een hof van beroep – Overmaking der stukken
aan het Hof door de minister van Justitie – Geen aanwijzingen van misdrijf.
Wanneer uit de stukken die de minister van Justitie aan het Hof heeft overgemaakt lastens
een magistraat van het parket van een hof van beroep geen aanwijzingen van een misdrijf
blijken, verklaart het Hof, rechtdoende in raadkamer, dat er geen aanleiding is de zaak te
verwijzen (Artikelen 479–483 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2002
P.2002.0039.N
nr. 88

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
HYPOTHEKEN
Volmacht – Tegenstelbaar karakter – Faillissement.
De door de schuldenaar verleende volmacht tot het vestigen van een hypotheek heeft niet
tot gevolg dat de latere vestiging van de hypotheek door de schuldeiser terugwerkende
kracht heeft; dergelijke vestiging tijdens de verdachte periode tot zekerheid van schulden
die voordien bestonden is derhalve niet tegenwerpelijk aan de boedel. (Art. 445, vierde lid
Wet 18 april 1851.)
24 oktober 2002
C.2000.0042.N
nr. 563

ALLERLEI
Voorrecht van de onderaannemer.
De schuldvordering van de onderaannemer tegen zijn medecontractant–aannemer die
bevoorrecht is voor het werk dat hij heeft uitgevoerd of laten uitvoeren aan het gebouw
van de opdrachtgever, beoogt zowel de prijs van dat werk als de bijzaken van die prijs
(Art. 20, 12° Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
22 maart 2002
C.2000.0402.F
nr. 194
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VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Negatief advies van het personeelscollege –
Aanhangigmaking van de zaak bij de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, op verzoek v.d. veroordeelde – Beslissing van de Commissie – Niet–
ontvankelijkheid van het verzoek.
De beslissing van de commissie over de ontvankelijkheid van het door de veroordeelde
ingediende verzoek tot aanhangigmaking van de zaak bij de commissie, is een beslissing
waarbij de voorwaardelijke invrijheidstelling al dan niet wordt toegekend, herroepen of
herzien ; het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen de beslissing van de
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, die zijn vordering tot
aanhangigmaking van de zaak bij die commissie niet ontvankelijk verklaart, is bijgevolg
ontvankelijk (Art. 12 Wet 5 maart 1998.)
30 januari 2002
P.2001.1541.F
nr. 66
Herroeping – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing –
Cassatieberoep – Vormen – Vorm en plaats van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman wordt gedaan op het secretariaat van de commissie
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de beslissing heeft genomen, hetzij door de
veroordeelde op de griffie van de strafinstelling waar hij opgesloten is (Art. 417 Wetboek
van Strafvordering.)
8 mei 2002
P.2002.0388.F
nr. 283
Van toepassing op alle veroordeelden – Contra–indicaties.
Zo de Wet Voorwaardelijke Invrijheidstelling van toepassing is op alle veroordeelden,
ongeacht hun nationaliteit, vermag de Commissie voor de Voorwaardelijke
Invrijheidstelling het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling af te wijzen nu ze
oordeelt dat het niet mogelijk is om een nuttige reclassering uit te werken omdat de
veroordeelde niet gerechtigd is in het Koninkrijk te verblijven en hij zich in de illegaliteit
zou dienen te begeven (Artikelen 2, tweede lid, 2° en 3° en 7 Wet 5 maart 1998.)
21 mei 2002
P.2002.0393.N
nr. 306
Proeftijd – Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf – Herroeping – Beslissing tot
herroeping.
In geval van herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling, op grond dat de
begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het
verstrijken van de proeftijd, vereist de wet niet dat de beslissing tot herroeping zelf
gewezen wordt vóór het verstrijken van die termijn. (Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Herroeping – Rechten van de mens – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten – Artikel 14.7 – Tweede veroordeling voor eenzelfde feit.
De herroeping van een maatregel van voorwaardelijke invrijheidstelling, die is bevolen op
grond dat de begunstigde van die maatregel een misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór
het verstrijken van de proeftermijn, is geen tweede veroordeling voor eenzelfde feit, zoals
dat bij art. 14.7 I.V.B.P.R. verboden wordt. (Art. 14.7 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
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goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van
de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Maatregel toegekend onder vigeur van de oude wet – Herroeping – Nieuwe wet –
Werking in de tijd.
De inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling impliceert niet dat een maatregel die onder vigeur van de oude wet is
toegekend, alleen onder de bij die wet bepaalde voorwaarden kan worden herroepen.
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Straf.
De voorwaardelijke invrijheidstelling schort de tenuitvoerlegging van de straf op tijdens
een proeftijd; zij doet de straf niet teniet noch wijzigt de straf, maar laat de veroordeling
integendeel in al haar kracht voortbestaan
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Proeftijd – Nieuwe misdaad of nieuw wanbedrijf – Veroordeling – Herroeping van de
voorwaardelijke invrijheidstelling – Verjaring van de straf.
Verjaring van de straf kan niet worden aangevoerd wanneer in een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling vastgesteld wordt dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een
misdaad of wanbedrijf heeft begaan vóór het verstrijken van de proeftermijn. (Art. 15,
tweede lid Wet 5 maart 1998; Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Reclasseringsplan – Realiseerbaarheid – Verplichting van de veroordeelde.
Om tot de voorwaardelijke invrijheidstelling te worden toegelaten moet de veroordeelde
de realiseerbaarheid van zijn reclasseringsplan aannemelijk maken. (Art. 2, 2° en 3° Wet
5 maart 1998.)
28 mei 2002
P.2002.0588.N
nr. 323
Integratie in de maatschappij – Beoordeling.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling mag bij haar oordeel of een
veroordeelde zich wil of kan integreren in de maatschappij, alle gegevens betrekken die
daartoe nuttig zijn en waarover tegenspraak kan worden gevoerd (Art. 2, 2° en 3° Wet 5
maart 1998.)
28 mei 2002
P.2002.0588.N
nr. 323
Commissie – Verhoor van personen – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op het feit dat de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, alvorens uitspraak te doen over de voorwaardelijke invrijheidstelling
van eiser, bepaalde personen heeft gehoord in de hoedanigheid van getroffenen, buiten de
bij wet bepaalde gevallen en voorwaarden, kan niet voor de eerste keer voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd en is derhalve niet ontvankelijk
19 juni 2002
P.2002.0717.F
nr. 370
Commissie – Beslissingen – Bepaling betreffende de verjaring van de strafvordering –
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Toepassing.
Art. 21, V.T.Sv., dat betrekking heeft op de verjaring van de strafvordering, houdt geen
verband met de beslissingen van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
19 juni 2002
P.2002.0717.F
nr. 370
Herroeping – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing –
Cassatieberoep – Vormen – Vorm en plaats van het cassatieberoep – Veroordeelde –
Gedetineerde – Strafinstelling – Bewaker – Ondertekening.
Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie
van de strafinstelling waar hij opgesloten is (Art. 417 Wetboek van Strafvordering; Art.
12 Wet 5 maart 1998; Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893.)
11 september 2002
P.2002.1041.F
nr. 441
Herroeping – Opportuniteit – Beoordeling.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beoordeelt in feite de
opportuniteit om de voorwaardelijke invrijheidstelling in de bij wet bepaalde
omstandigheden te herroepen (Art. 10 Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies
voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
25 september 2002
P.2002.0990.F
nr. 480
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Verdrag Rechten van de Mens –
Artikel 6 – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14
– Toepassing.
De commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling zijn geen rechtbanken die bij
wet zijn opgericht om uitspraak te doen over hetzij rechten en verplichtingen van
burgerrechtelijke aard, hetzij de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken, zodat
art. 6 E.V.R.M. en art. 14 I.V.B.P.R. op hen niet van toepassing zijn (Art. 6 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing – Redengeving –
Conclusie.
De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling dient niet te antwoorden op de
door de veroordeelde neergelegde stukken (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 4, § 4, vierde
lid Wet 5 maart 1998.)
9 oktober 2002
P.2002.1008.F
nr. 521

VORDERING IN RECHTE
Hoger beroep – Nieuwe vordering – Ontvankelijkheid – Recht van verdediging –
Openbare orde – Dwingend recht.
De regel dat een nieuwe vordering niet voor het eerst in hoger beroep mag worden
ingesteld strekt tot bescherming van het recht van verdediging van de partijen; die regel
raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht (Artikelen 807 en 1042
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Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2002

C.2000.0626.N

nr. 72

Gemeente – Belangen – Inwoner – Hoedanigheid.
Wanneer een of meer inwoners namens de gemeente optreden ter bescherming van haar
belangen handelen ze ut universi en kunnen ze dat niet ut singuli, in eigen naam voor een
belang en voor de bescherming van een persoonlijk recht (Art. 271, § 1 Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988.)
14 februari 2002
C.1999.0032.N
nr. 104
Gemeente – Belangen – Inwoner – Leefmilieu.
Wanneer het college van burgemeester en schepenen niet in rechte optreedt, kunnen een
of meer inwoners dat namens de gemeente doen ter bescherming haar belangen; dat
kunnen ze ook ter bescherming van het leefmilieu, als dit college aldus niet optreedt,
hoewel de gemeente daartoe, of ter voorkoming van een ernstige dreiging voor het
leefmilieu op haar grondgebied, een vordering tot staking kan instellen, voor zover die
bescherming van dit aspect van het leefmilieu tot haar bevoegdheid behoort en in
dergelijk geval geacht wordt een belang te hebben (Art. 271, § 1 Nieuwe Gemeentewet
van 24 juni 1988; Art. 1, eerste lid Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
14 februari 2002
C.1999.0032.N
nr. 104
Voorwerp – Ambtshalve wijziging door de rechter.
Krachtens het beschikkingsbeginsel kan de rechter het voorwerp van de vordering niet
ambtshalve wijzigen door het ofwel aan te vullen ofwel een eis door een andere te
vervangen (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2002
P.2001.1045.F
nr. 122
Pacht – Voorkooprecht – Minnelijke schikking – Onontvankelijkheid – Nieuwe vordering
– Ontvankelijkheid.
Noch de bepaling dat inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen geen enkele rechtsvordering wordt toegelaten indien de eiser niet
tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de
toekomstige verweerder te doen oproepen ter minnelijke schikking, noch enige andere
wettelijke bepaling schrijft voor dat, wanneer een dergelijke vordering wegens gebrek aan
die voorafgaande oproeping niet ontvankelijk is, de navolgende gelijkaardige vordering
met regelmatige voorafgaande zodanige oproeping over hetzelfde punt van de vordering
niet ontvankelijk is, als de eiser zijn eerste vordering niet heeft laten schrappen. (Art.
1345 Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2002
C.1999.0360.N
nr. 166
Pacht – Voorkooprecht – Minnelijke schikking – Ontvankelijkheid.
Wanneer inzake recht van voorkoop ten gunste van huurders van landeigendommen voor
bepaalde punten van de vordering tevoren wel tot minnelijke schikking werd opgeroepen
en voor andere punten niet, strekt de niet–ontvankelijkheid van de vordering, op grond dat
de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om
de toekomstige verweerder daartoe te doen oproepen, zich enkel uit tot die punten van de
vordering die niet het voorwerp waren van de oproeping en niet tot de hele vordering.
(Art. 1345 Gerechtelijk Wetboek.)
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7 maart 2002

C.1999.0360.N

nr. 166

Rechtsvordering – Persoonlijk recht – Hoedanigheid – Verlies – Beroep.
Het recht om op te treden in rechte is een persoonlijk recht, zodat het beroep van een
persoon die geen hoedanigheid meer heeft om op te treden, onregelmatig is (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2002
P.2001.1414.F
nr. 190
Mede–eigendom – Vorderingen op grond van artikel 577–9, §§ 2 en 6 B.W. – Wettelijke
termijn van drie maanden – Toepassingsmodaliteiten.
De in artikel 577–9, § 2, tweede lid van het B.W. gestelde termijn van drie maanden geldt
voor de door de mede–eigenaar op grond van het eerste lid van die paragraaf ingestelde
vorderingen die opkomen tegen onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissingen
van de algemene vergadering en niet voor de vorderingen ingesteld door de mede–
eigenaar op grond van § 6 van die wetsbepaling om de verdeling van de aandelen in
gemeenschappelijke gedeelten of de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen. (Art.
577–9, §§ 2 en 6 Burgerlijk Wetboek.)
4 april 2002
C.2000.0171.N
nr. 208
Burgerlijke zaken – Instellen van de vordering – Aanhangigmaking van de zaak –
Inschrijving op de algemene rol.
Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de
rechter aanhangig gemaakt door de betekening van de dagvaarding, voor zover de zaak op
de algemene rol is ingeschreven vóór de zitting die in de dagvaarding is aangegeven
(Artikelen 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek.)
2 mei 2002
C.1999.0518.N
nr. 265
Burgerlijke zaken – Faillissement – Vordering van de curator.
Wanneer de curator namens de boedel in rechte optreedt, oefent hij de
gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers uit
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564
Burgerlijke zaken – Faillissement – Vordering van de curator – Schade voor de boedel.
De curator is rechtens bevoegd om op te komen voor de vergoeding van de schade voor
de boedel ontstaan doordat het actief er niet effectief in voorhanden is
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
nr. 564

VREEMDELINGEN
Vreemdelingenwet – Mensenhandel
sociaalzekerheidsrecht.

–

Begrip

–

Misdrijf

–

Arbeids–

en

Alleen uit de omstandigheid dat een vreemdeling die het Koninkrijk binnenkomt of er
verblijft, getroffen wordt door een overtreding op het arbeids– en sociaalzekerheidsrecht,
volgt niet dat de pleger van die misdrijven eveneens het wanbedrijf pleegt dat door art.
77bis Vreemdelingenwet bestraft wordt. (Art. 77bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
9 januari 2002
P.2001.0851.F
nr. 16
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Vreemdelingenwet – Mensenhandel – Begrip – Vrijheid van de vreemdeling – Beroving of
beperking.
Art. 77bis Vreemdelingenwet bestraft de personen die, op welke manier ook, ertoe
bijdragen de binnenkomst of het verblijf van de vreemdeling in het Koninkrijk mogelijk te
maken, en hem aldus van zijn vrijheid beroven of zijn vrijheid beperken door de in die
bepaling omschreven handelingen te stellen (Art. 77bis Wet van 15 dec. 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
9 januari 2002
P.2001.0851.F
nr. 16
Bevel om het grondgebied te verlaten – Afzonderlijke vrijheidsberovende maatregelen –
Afzonderlijke beroepen bij de rechterlijke macht.
De vreemdeling die het voorwerp uitmaakt van afzonderlijke vrijheidsberovende
maatregelen met het oog op de verwijdering van het grondgebied, kan tegen elke
maatregel een beroep bij de rechterlijke macht instellen; het onderzoeksgerecht schendt
art. 71 Vreemdelingenwet, wanneer zijn beslissing tot niet–ontvankelijkheid van een van
die beroepen gegrond is op redenen waarin de twee administratieve maatregelen,
waartegen de vreemdeling afzonderlijke rechtsmiddelen had aangewend, met elkaar
worden verward. (Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
30 januari 2002
P.2001.1694.F
nr. 67
Bescherming – Arbeidsvoorziening – Werkloosheid – Uitvoerende macht – Machtiging.
Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de
bilaterale akkoorden betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers
wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling van Belgen en
vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (Enig art. Wet 13 dec.
1976.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Bescherming – Grondwet – Uitzondering – Wet.
Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde
uitzonderingen; in de zin van die grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de
akte die uitgaat van de wetgevende macht (Art. 191 Grondwet 1994.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Artikel 149, Gw. (1994) –
Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72, vierde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
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Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Kennisgeving – Directeur van de strafinrichting – Nieuwe titel
van hechtenis – Administratieve beslissing – Kennisgeving – Verplichting.
Wanneer de strafinrichting, vóór de ontvangst van een afschrift van het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling tot invrijheidstelling van de vreemdeling, in bezit is
gesteld van een nieuwe titel van hechtenis t.a.v. die vreemdeling, m.n. een bevel om het
grondgebied te verlaten met de beslissing om hem naar de grens terug te leiden en hem te
dien einde van zijn vrijheid te beroven, is de directeur van de strafinrichting, die de
vreemdeling van die administratieve beslissing kennis moet geven, niet bevoegd om hem
in vrijheid te stellen zonder aan die vordering te hebben voldaan. (Art. 62, tweede lid Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Administratieve beslissingen – Kennisgeving – Staat van aanhouding.
De directeur van de strafinrichting geeft aan de vreemdeling kennis van de
administratieve beslissingen die met toepassing van de Vreemdelingenwet genomen
worden, wanneer de betrokkene zich in staat van aanhouding bevindt, ongeacht of de
vrijheidsberoving is bevolen door een bestuurlijke overheid dan wel door een magistraat
van de rechterlijke orde (Art. 62, tweede lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Administratieve aanhouding of hechtenis – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van
de Mens – Artikel 5.3 – Redelijke termijn – Toepassing.
Het bij art. 5.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om binnen een redelijke termijn berecht te
worden of tijdens de rechtspleging in vrijheid te worden gesteld, is niet van toepassing op
een persoon die is aangehouden of regelmatig is opgesloten teneinde hem te beletten het
grondgebied onrechtmatig binnen te komen, of op een persoon tegen wie een
rechtspleging tot terugwijzing of uitlevering hangende is (Artikelen 5.1.f, en 5.3 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
10 april 2002
P.2002.0365.F
nr. 220
Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatie – Niet–verwijdering.
De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening, als bedoeld in artikel 57,
§ 2, eerste lid, O.C.M.W.– wet geldt niet voor de vreemdeling die niet materieel van het
grondgebied kan worden verwijderd krachtens artikel 14 van de wet van 22 december
1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van
vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Art. 23 Grondwet 1994;
Artikelen 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn; Art. 14 Wet 22 dec. 1999.)
17 juni 2002
S.2001.0148.F
nr. 365
Vrijheidsberovende maatregel met het oog op verwijdering – Onmenselijke of
vernederende behandeling.
De wettelijke hechtenis van een vreemdeling met het oog op zijn daadwerkelijke
verwijdering van het grondgebied is, op zich, geen onmenselijke of vernederende
behandeling (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden; Artikelen 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
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toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
27 augustus 2002
P.2002.1175.F
nr. 413
Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatie – Niet–verwijdering.
De beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in artikel 57,
§ 1, eerste lid, O.C.M.W.–wet geldt niet voor een vreemdeling tegen wie er niet feitelijk
kan worden overgegaan tot verwijdering van het grondgebied krachtens artikel 14 van de
wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde
categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (Art. 23
Grondwet 1994; Artikelen 1 en 57, § 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 14 en 15 Wet 22
dec. 1999.)
7 oktober 2002
S.2000.0165.F
nr. 509
Maatregel van vrijheidsberoving – Geen gevolg gegeven aan het bevel om het
grondgebied te verlaten – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Duur.
De vrijheidsberovende maatregel, op grond waarvan de vreemdeling is opgesloten en ter
beschikking van de Dienst Vreemdelingenzaken is gesteld met het oog op zijn
terugleiding naar de grens van een andere Staat, welke door de Minister van Binnenlandse
Zaken of zijn gemachtigde is genomen met toepassing van art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, op grond dat die vreemdeling geen gevolg heeft gegeven aan het
bevel om het grondgebied te verlaten, is geen verlenging van de eerdere, jegens hem
genomen veiligheidsmaatregelen, maar een autonome titel van vrijheidsberoving, die de
in art. 29, vierde lid, van de voormelde wet, bedoelde termijn van vijf maanden doet
lopen. (Artikelen 27, eerste en derde lid, en 29, vierde lid Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen; Art. 41, § 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd bij K.B. 18 juli 1966.)
27 november 2002
P.2002.1402.F
nr. 635
Vrijheidsberoving – Maatregel tot verwijdering – Verzoek tot invrijheidstelling –
Onderzoeksgerechten – Beslissing op tegenspraak – Aard – Gevolgen voor het gebruik
der talen.
De beslissing die gewezen is door het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over een door
een opgesloten vreemdeling neergelegd verzoek tot invrijheidstelling, is geen louter
voorbereidende beslissing in de zin van art. 40, Taalwet Gerechtszaken; wanneer zij op
tegenspraak is gewezen en zelf niet is aangetast door een in de Taalwet Gerechtszaken
opgesomde nietigheid, dekt die beslissing de nietigheid van de kennisgeving van de
oproeping om voor dat onderzoeksgerecht te verschijnen (Art. 40, tweede lid Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
27 november 2002
P.2002.1404.F
nr. 636
Vrijheidsberoving – Maatregel tot verwijdering – Verzoek tot invrijheidstelling –
Onderzoeksgerechten – Opdracht – Overeenstemming met de wet – Opportuniteit.
De onderzoeksgerechten, waarbij de behandeling van een verzoek tot invrijheidstelling
van een vreemdeling aanhangig is gemaakt, onderzoeken of de maatregelen tot
vrijheidsberoving en verwijdering van het grondgebied overeenkomstig de wet zijn
genomen, zonder uitspraak te kunnen doen over de opportuniteit ervan (Art. 72, al. 2 Wet
van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen.)
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27 november 2002

P.2002.1404.F

nr. 636

Vrijheidsberoving – Maatregel tot verwijdering – Administratieve beslissingen –
Motiveringsplicht.
De administratieve beslissingen, op grond waarvan de Minister van Binnenlandse Zaken
of zijn gemachtigde de vreemdeling, die noch gemachtigd noch toegelaten is meer dan
drie maanden in het Rijk te verblijven of er zich te vestigen, het bevel geeft het
grondgebied vóór een bepaalde datum te verlaten, moeten met redenen omkleed zijn, net
als de beslissingen op grond waarvan de minister de vreemdeling, in dezelfde gevallen,
onverwijld naar de grens laat terugleiden en hem daartoe laat opsluiten voor de tijd die
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel, zonder dat de duur van de hechtenis
twee maanden te boven mag gaan. (Artikelen 7, 62 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
27 november 2002
P.2002.1404.F
nr. 636
Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Stukken gesteld in een andere taal dan die van de rechtspleging.
Wanneer een vreemdeling, krachtens art. 27, derde lid, Vreemdelingenwet, van zijn
vrijheid wordt beroofd door een ministeriële beslissing, hij tegen die beslissing een hoger
beroep voor een rechtscollege heeft ingesteld en in hoger beroep voor de kamer van
inbeschuldigingstelling verschijnt, is de wettigheid van de beslissing van die kamer niet
aangetast door de omstandigheid dat stukken van het administratief dossier die geen
betrekking hebben op de vrijheidsberovende maatregel, waartegen dat hoger beroep is
gericht en die niet voor hem waren bestemd, in een andere taal dan die van de
rechtspleging zijn opgemaakt (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot
het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Art. 41,
§ 1 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli
1966.)
27 november 2002
P.2002.1402.F
nr. 635
Voldoende middelen van bestaan – Tenlasteneming – Attest – Verantwoordelijke
natuurlijke persoon – Verbintenis – Gevolg – Vreemdeling – Vluchteling – Aanvraag.
De aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de vreemdeling die
regelmatig het Rijk is binnengekomen zonder die hoedanigheid te hebben, ontslaat de
natuurlijke persoon die het attest heeft ondertekend waarin hij de kosten van
gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste neemt, niet
van zijn verbintenis. (Artikelen 3, 4°, 3bis, 6, eerste lid, en 51 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
23 december 2002
S.2001.0001.F
nr. 689
Maatschappelijk welzijn – Bevel om het grondgebied te verlaten – Definitief bevel om het
grondgebied te verlaten.
Artikel 57, § 2, van de organieke wet van 9 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, schendt
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien het in die bepaling vervatte begrip
"definitief bevel om het grondgebied te verlaten", aldus wordt uitgelegd dat het bevel pas
definitief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van State zijn ingesteld
tegen de beslissing die door de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de
staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende
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de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen is genomen, of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen (Art. 57, § 2 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn.)
23 december 2002
S.1997.0056.F
nr. 688

WEGEN
Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder
openbaar domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen –
Weigering – Miskenning van wetsbepalingen – Aard.
Artikel 13, derde lid van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, bepaalt
slechts ten laste van wie de kosten zijn, wanneer de Staat, de provinciën of de gemeenten
hun recht tot wijziging van de leidingen (schikkingen of het plan van een inrichting) en tot
uitvoering van de werken die daarmee verband houden uitoefenen; deze wetsbepaling
omschrijft de niet–betaling van de bedoelde kosten niet als een overtreding van de wet
zodat de voormelde niet–betaling niet op grond van artikel 24 van deze wet als een
misdrijf kan aangemerkt worden (Artikelen 13, derde lid en 24 Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
27 mei 2002
C.2000.0378.N
nr. 319

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Artikel 67ter – Veroordelende beslissing – Aanwijzing van de wettelijke bepalingen –
Identificatie van de overtreder – Artikel 29ter.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn moet de veroordelende beslissing op de
strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het ten
laste gelegde misdrijf vaststellen alsook van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt
bepaald; dat is het geval voor art. 29ter Wegverkeerswet, dat het verzuim van de in art.
67ter van die wet bedoelde verplichtingen strafbaar stelt (Art. 149 Grondwet 1994; Art.
195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 29ter en 67ter Wetten betreffende
de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
5 februari 2002
P.2000.0757.N
nr. 84
Staat van dronkenschap.
Het in artikel 35, § 1, Wegverkeerswet, bedoelde begrip "staat van dronkenschap" moet in
de gewone zin van het woord worden verstaan en heeft betrekking op de toestand van een
persoon die zijn daden niet meer blijvend beheerst, zonder noodzakelijkerwijs het besef
ervan te hebben verloren (Art. 35, § 1 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
13 februari 2002
P.2001.1523.F
nr. 101
Vaststelling met bemande automatisch werkende toestellen – Niet geijkte toestellen.
Bevoegde ambtenaren, die vaststellingen van verkeersovertredingen verrichten met
bemande automatisch werkende toestellen die nog niet geijkt zijn, plegen geen inbreuk op
de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de
meetwerktuigen. (Artikelen 62 en 70 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Artikelen 12, § 4, en 26 Wet van
16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen.)
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12 maart 2002

P.2000.1500.N

nr. 175

Onmiddellijke intrekking rijbewijs – Aard.
De intrekking van het rijbewijs met toepassing van artikel 55 Wegverkeerswet is geen
sanctie maar een preventieve maatregel die ertoe strekt gevaarlijke bestuurders voor een
bepaalde tijd uit het verkeer te verwijderen; zij veronderstelt geen voorafgaand onderzoek
of vaststelling van schuld en de toepassing ervan is volledig onafhankelijk van de
strafrechtelijke gevolgen die later zouden kunnen worden ingesteld
19 maart 2002
P.2000.1603.N
nr. 189
Artikel 67bis – Bewijsregeling – Weerlegbaar vermoeden – Persoonlijk karakter van
straf.
De bewijsregeling van art. 67bis Wegverkeerswet waarbij het wettelijke maar
weerlegbare vermoeden wordt ingevoerd dat een overtreding met een motorvoertuig
ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon waarvan de bestuurder bij de
vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, door de titularis van de
nummerplaat werd begaan, is verenigbaar met het algemeen rechtsbeginsel dat de straf
persoonlijk is en met het vermoeden van onschuld van art. 6, lid 2, EVRM en art. 14, lid
2, IVBPR
16 april 2002
P.2001.0119.N
nr. 231
Bloedproef na overlijden.
Op de persoon van de bestuurder van een voertuig die overleden is in een verkeersongeval
mag een bloedproef worden genomen, indien het gedrag van de bestuurder bij het ongeval
tekenen van alcoholintoxicatie of dronkenschap vertoonde (Art. 63 Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
19 april 2002
C.2001.0014.F
nr. 242
Artikel 67ter – Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Overtreding –
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon – Verplichting om de identiteit van de
bestuurder die de overtreding heeft begaan, mede te – Nodige maatregelen om de
naleving van die verplichting te verzekeren – Beoordeling door de bodemrechter.
Wanneer een wegverkeersovertreding wordt begaan met een op naam van een
rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig en de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
in rechte vertegenwoordigt of de voor het voertuig verantwoordelijke persoon wordt
vervolgd, beoordeelt de bodemrechter in feite of die beklaagde de nodige maatregelen
heeft genomen om zijn verplichting om de identiteit mede te delen van de bestuurder van
het voertuig waarmee de wegverkeersovertreding is begaan, na te leven. (Art. 67ter
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
22 mei 2002
P.2002.0204.F
nr. 313
Artikel 67ter – Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Overtreding –
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon – Vermoeden van schuld.
In tegenstelling tot wat is bepaald voor op naam van een natuurlijke persoon ingeschreven
motorvoertuigen, wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet vermoed de
overtreding op de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met het op naam van de
rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig te hebben begaan (Artikelen 67bis en 67ter
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
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22 mei 2002

P.2002.0204.F

nr. 313

Artikel 67ter – Motorvoertuig ingeschreven op naam van rechtspersoon – Overtreding –
Vertegenwoordiger van de rechtspersoon – Vermoeden van schuld – Onmogelijkheid om
de identiteit van de bestuurder die de overtreding heeft begaan mede te.
Wanneer een wegverkeersovertreding wordt begaan met een op naam van een
rechtspersoon ingeschreven motorvoertuig, is de natuurlijke persoon die de rechtspersoon
in rechte vertegenwoordigt of de voor het voertuig verantwoordelijke persoon, strafbaar
wanneer hij verzuimd heeft de identiteit mede te delen van de persoon die het voertuig op
het ogenblik van de feiten bestuurde, of wanneer hij verzuimd heeft de noodzakelijke
maatregelen te nemen om die verplichting na te leven; het feit dat die persoon de identiteit
van de bestuurder die de overtreding heeft begaan, niet kan mededelen, hoewel hij de
nodige maatregelen heeft genomen om die mededeling te verzekeren, is niet strafbaar.
(Art. 67ter Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
22 mei 2002
P.2002.0204.F
nr. 313
Ademanalyse – Verwittiging van de overtreder – Bewijs.
Het feit en de inhoud van de op grond van art. 7, vijfde lid KB van 18 februari 1991
gedane verwittiging kunnen niet enkel blijken uit de zending aan de overtreder van een
afschrift van het proces–verbaal van vaststelling binnen een termijn van acht dagen van de
vaststelling, maar ook uit andere regelmatig aangevoerde inlichtingen waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zoals een getuigenverklaring door de
verbalisanten onder eed afgelegd aan de rechter bij de behandeling van de zaak (Art. 7
K.B. 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van
alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht; Artikelen 59 en 62, eerste en
tweede lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 november 2002
P.2001.1747.N
nr. 632
Straf en verval van het recht tot sturen – Veroordeling – Vereiste vermeldingen.
De strafrechter die de beklaagde veroordeelt met verwijzing naar de artikelen 11.2.1°, lid
1.a. Wegverkeersreglement en 29, lid 1 Wegverkeerswet waarin het bestanddeel van het
bewezen verklaarde misdrijf omschreven wordt en de op dat misdrijf toepasselijke straf
bepaald wordt, behoeft niet art. 38, § 1, 3° Wegverkeerswet te vermelden, dat de rechter
de mogelijkheid biedt het verval van het recht tot sturen uit te spreken (Artikelen 29 en 38
Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit
van 16 maart 1968.)
26 november 2002
P.2001.1714.N
nr. 631

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Artikel 24 – Stilstaand voertuig.
In hoofde van de bestuurder van een voertuig kan de noodgedwongen of ongewilde
onderbreking van een manoeuvre of een rijbeweging niet worden aangemerkt als een
verboden stilstand in de zin van de artikelen 2.22 en 24 van het Wegverkeersreglement
(Artikelen 2.22, zoals hernummerd, en 24 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
17 januari 2002
C.2000.0225.N
nr. 37

– 351 –
Artikel 15.2 – Verplichting om te vertragen.
De bij art. 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, opgelegde verplichting om te
vertragen en zo nodig te stoppen, veronderstelt dat de weggebruiker die uit de
tegenovergestelde richting komt zichtbaar is of zijn verschijning op zijn minst
voorspelbaar is
27 februari 2002
P.2001.1628.F
nr. 139
Artikel 15.2 – Kruisen.
Zelfs als hij erop kan rekenen dat de weggebruiker die uit de tegenovergestelde richting
komt, hem doorgang zal verlenen, kan de bestuurder van wie het doorrijden niet door een
hindernis belemmerd wordt, zich niet op art. 15.2, Wegverkeersreglement, beroepen om
zich te onttrekken aan de verplichting om zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de
rijbaan te blijven (Artikelen 9.3 en 15.2 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
27 februari 2002
P.2001.1628.F
nr. 139
Overweg.
Het arrest dat beslist geen toepassing te maken van art. 20 Wegverkeersreglement en
oordeelt dat het ongeval niet heeft plaatsgevonden op een overweg, waarbij het verwijst
naar de omschrijving van de "bijzondere overrijdbare bedding" die niet van toepassing is
op de feiten van de zaak daar zij na het ongeval in het Wegverkeersreglement is
ingevoegd, en niet nagaat of ten deze al dan niet voldaan is aan de voorwaarden van art.
2.10 Wegverkeersreglement, vóór zijn wijziging bij K.B. 16 juli 1997, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht.
22 maart 2002
C.2000.0401.F
nr. 193
Richtingsverandering.
Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de bestuurder
van het links afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op de
omstandigheden dat die bestuurder naar links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te
hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn "manoeuvre", te weten zijn
beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was (Artikelen 19.1 en
19.3 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
17 april 2002
P.2002.0065.F
nr. 233
Richtingsverandering.
Het vonnis is niet naar recht verantwoord, wanneer het zijn beslissing dat de bestuurder
van het links afslaande voertuig geen enkele fout treft, uitsluitend grondt op de
omstandigheden dat die bestuurder naar links is afgeslagen na zijn richtingaanwijzer te
hebben aangezet en dat, op het ogenblik van de botsing, zijn "manoeuvre", te weten zijn
beweging om naar links af te slaan, zeker niet meer in de beginfase was (Artikelen 19.1 en
19.3 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
17 april 2002
P.2002.0065.F
nr. 233
Artikel 19.3.3° – Kruispunt – Bestuurder die naar links afslaat – Tegenligger –
Verkeerslichten.
Wanneer het wegverkeer, op een kruispunt, geregeld wordt door verkeerslichten, zijn art.
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19.3.3°, Wegverkeersreglement, en de daaruit voortvloeiende voorrang niet van
toepassing, zelfs niet wanneer er twijfel bestaat over de fase waarin de verkeerslichten
zich bevonden (Artikelen 6.2 en 19.3.3° K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
8 mei 2002
P.2001.1009.F
nr. 280
Bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren – Onderbreking van het manoeuvre –
Verplichting om voorrang te verlenen – Toepassing.
De bestuurder die bij het uitvoeren van een manoeuvre dit manoeuvre onderbreekt, kan
nog een manoeuvrerende weggebruiker zijn die aan andere weggebruikers nog voorrang
verschuldigd is; het staat aan de rechter daarover in feite te oordelen (Art. 12.4 K.B. van 1
dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
14 mei 2002
P.2001.0293.N
nr. 293
Manoeuvre – Voorrang – Voorrangsplichtige bestuurder – Fout.
De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een
manoeuvre wil uitvoeren, om de andere weggebruikers te laten voorgaan heeft een
algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de verkeersregels
door de andere weggebruikers, op voorwaarde evenwel dat hun komst niet
onvoorzienbaar is, zodat de rechter de voorrangsplichtige bestuurder enkel van alle
aansprakelijkheid kan ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de
voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige in zijn gerechtvaardigde
verwachtingen hebben bedrogen en voor hem een onoverkomelijke dwaling hebben
veroorzaakt
28 mei 2002
P.2001.0611.N
nr. 321
Verkeersovertreding – Moreel bestanddeel – Schuldvorm – Modaliteiten.
Wanneer de wet van de delictomschrijving geen schuldvorm vermeldt, zoals bij
verkeersovertredingen, bestaat de schuld uit het feit dat de dader de inbreuk wetens en
willens heeft gepleegd, hetzij onachtzaam handelde, tenzij de wetgever deze laatste
schuldvorm uitgesloten heeft, wat hij niet deed bij verkeersovertredingen; in dit geval kan
de rechter de schuld afleiden uit het materiële feit van de overtreding, voor zover de
overtreder geen grond van rechtvaardiging of enige andere schulduitsluitingsgrond
aannemelijk maakt
8 oktober 2002
P.2001.1149.N
nr. 515
Manoeuvre – Wegvallen van rechterrijstrook – Rijstrookverminderingspijlen – Uitwijken
naar links.
Wanneer, omwille van de aanwezigheid van witte rijstrookverminderingspijlen als
bepaald in artikel 77.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, de rechterrijstrook van de in
dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in deze rijstrook rijdende
bestuurder ingevolge de aangebrachte wegmarkeringen verplicht is zich met zijn voertuig
in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, geniet deze rechtsrijdende bestuurder
overeenkomstig artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang: in die
omstandigheden maakt het uitwijken naar links, dat hij uitvoert door overeenkomstig de
rijstrookverminderingspijlen steeds zijn rijrichting te volgen, geen verandering van
rijstrook of manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement (Artikelen
12.3.1 en 12.4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
22 oktober 2002
P.2001.1058.N
nr. 556
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Artikel 12.3.1 – Voorrang van rechts – Toepassing – Wegvallen van rechterrijstrook –
Rijstrookverminderingspijlen – Uitwijken naar links.
Wanneer, omwille van de aanwezigheid van witte rijstrookverminderingspijlen als
bepaald in artikel 77.2, tweede lid, Wegverkeersreglement, de rechterrijstrook van de in
dezelfde rijrichting bestaande rijstroken wegvalt en de in deze rijstrook rijdende
bestuurder ingevolge de aangebrachte wegmarkeringen verplicht is zich met zijn voertuig
in de voor hem links gelegen rijstrook te begeven, geniet deze rechtsrijdende bestuurder
overeenkomstig artikel 12.3.1 Wegverkeersreglement voorrang van doorgang: in die
omstandigheden maakt het uitwijken naar links, dat hij uitvoert door overeenkomstig de
rijstrookverminderingspijlen steeds zijn rijrichting te volgen, geen verandering van
rijstrook of manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement (Artikelen
12.3.1 en 12.4 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
22 oktober 2002
P.2001.1058.N
nr. 556

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
Vrijstelling.
Alleen de motorvoertuigen en de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder
dat zij werden ingevoerd door er verblijvende personen, en die voorzien zijn van een
inschrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van een ander land dan België,
bedoeld in artikel 3, § 1, tweede lid, K.B. 31 dec. 1953, en van het overeenstemmende
kenteken, zijn zonder voorafgaande inschrijving toegelaten tot het verkeer in België (Art.
3, § 1 K.B. 31 dec. 1953.)
25 september 2002
P.2002.0153.F
nr. 478

ALLERLEI
Nummerplaat – Voorwerp.
Artikel 67bis, Wegverkeerswet stelt geen feit strafbaar maar houdt een weerlegbaar
vermoeden van schuld in (Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
11 juni 2002
P.2001.0652.N
nr. 350
Voertuig te land – Bromfiets – Technische eisen – Europese Unie – Richtlijn 92/61 van de
Raad van 30 juni 1992 – Uitrustingen die een verhoging van het motorvermogen en/of de
snelheid tot doel hebben – Wettelijk verbod – Lid–Staten – Bevoegdheid.
De richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring van
twee– of driewielige motorvoertuigen die het in het vrije handelsverkeer in de
Gemeenschap brengen van goedgekeurde bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet
van niet–goedgekeurde, verleent de Lid–Staten de bevoegdheid om voorschriften vast te
stellen zoals deze van artikel 1, § 5, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door de wet van 5 april 1995.
(Art. 1, § 5 Wet 21 juni 1985; Artikelen 15.1 en 2, 15.5, 16 en 17 Richtlijn 92/61/EEG
van de Raad van 30 juni 1992.)
17 december 2002
P.2002.1233.N
nr. 679
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WERKLOOSHEID
ALGEMEEN
Vreemdelingen – Bescherming – Uitvoerende macht – Machtiging.
Het enige artikel van de wet van 13 december 1976 houdende goedkeuring van de
bilaterale akkoorden betreffende de tewerkstelling in België van buitenlandse werknemers
wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling van Belgen en
vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (Enig art. Wet 13 dec.
1976.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Grondwet – Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet.
Artikel 7, § 1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders wijkt niet af van het grondwettelijk beginsel van de gelijkstelling
van Belgen en vreemdelingen en machtigt de Koning niet om daarvan af te wijken (Art.
191 Grondwet 1994; Art. 7, § 1 Besluitwet 28 dec. 1944; Artikelen 36 en 43, § 1, derde
lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Conventioneel brugpensioen – Werkgever – Vervangingsverplichting – Tekortkoming –
Sanctie – Forfaitaire compensatoire vergoeding – Werkloosheidsinspecteur – Beslissing –
Aard.
Luidens de bewoordingen van artikel 6, eerste en derde lid, K.B. 7 dec. 1992 betreffende
de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen,
heeft de term "kan" dezelfde betekenis en dient te worden begrepen dat de inspecteur in
beginsel de betaling van de forfaitaire compensatoire vergoeding dient op te leggen en
daartoe de macht bezit, zoals de aangewezen ambtenaar overeenkomstig de artikelen 1,
1bis en 4 van de wet van 30 juni 1971 een administratieve geldboete kan opleggen; het
derde lid van artikel 6 dienvolgens, ook al wordt "kan" gebruikt, geen willekeurige
beslissing van de inspecteur toelaat, wat niet uitsluit dat hij in redelijkheid de forfaitaire
compensatoire vergoeding niet oplegt (Art. 6, eerste en derde lid K.B. 7 dec. 1992
betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel
brugpensioen.)
10 juni 2002
S.1998.0134.N
nr. 349

RECHT OP UITKERING
Uitsluiting – Maatregel – Geen straf – Rechtsbeginsel – Toepassing mildere straf.
De uitsluiting van de werknemer die werkloos is of wordt ingevolge een ontslag dat het
redelijke gevolg is van een foutieve houding van de werknemer, is geen sanctie maar een
maatregel die genomen wordt ten aanzien van een werknemer die aan de voorwaarde van
toekenning van werkloosheidsuitkeringen, namelijk onvrijwillig zonder arbeid en zonder
loon zijn, niet voldoet en mitsdien geen recht op uitkeringen heeft; het algemeen
rechtsbeginsel van de toepassing van de mildere straf geldt niet voor dergelijke maatregel
(Art. 52, § 1, 2° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid;
Art. 2, tweede lid Strafwetboek; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
18 februari 2002
S.2001.0138.N
nr. 115
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Samenwoonst van een werkloze met een zelfstandige – Verplichting daarvan aangifte te
doen.
De verplichting om aangifte te doen van de samenwoonst met een zelfstandige op het
ogenblik van de uitkeringsaanvraag of bij de aanvang van het samenwonen, houdt in
aangifte te doen van zulk samenwonen wanneer het bestaat bij de uitkeringsaanvraag of,
wanneer zulks niet het geval is, bij de aanvang van zulk samenwonen (Art. 50 K.B. 25
nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
26 februari 2002
P.2000.1144.N
nr. 131
Controle – Controlekaart – Voorlegging – Bewaring – Overtreding.
De werkloze die in de loop van één dag, gedurende de periode waarin hij elke dag van de
maand in het bezit moet zijn van de controlekaart om voor die maand uitkeringen te
genieten, zijn controlekaart niet kan voorleggen wanneer dit door een daartoe bevoegd
persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen uitkeringen (Art. 71, eerste lid, 1° en
5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
11 maart 2002
S.2001.0140.F
nr. 174
Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde – Ministerieel besluit van 27 april 1994 –
Wettigheid – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Dringende
noodzakelijkheid.
De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken
instellingen en werklozen zo snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van
de herziene verplichtingen die zij hebben tegenover de directeur van het
werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde geeft de
reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die
overwegingen omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de
geplande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan
worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen (Art. 18, §§ 2 en 5 M.B.
26 nov. 1991; zoals gewijzigd bij art. 1 M.B. 27 april 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426
Arbeid – Werkloze – Arbeid voor zichzelf – Begrip – Bestuurder van een
handelsvennootschap.
De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs
onbezoldigd, houder is van dat mandaat, moet worden beschouwd als arbeid die de
werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan worden
ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt
is tot het gewone beheer van eigen bezit (Art. 45, eerste lid, 2° K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Artikelen 3, § 1, vierde lid en 13, § 3
K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
Art. 2 K.B. 19 dec. 1967.)
30 september 2002
S.2002.0026.N
nr. 490
Arbeid – Werkloze – Arbeid voor zichzelf – Begrip – Bestuurder van een
handelsvennootschap.
De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs
onbezoldigd, houder is van dat mandaat, moet worden beschouwd als arbeid die de
werkloze voor zichzelf verricht gedurende zijn werkloosheid, die kan worden
ingeschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt
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is tot het gewone beheer van eigen bezit (Art. 45, eerste lid, 2° K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Artikelen 3, § 1, vierde lid en 13, § 3
K.B. nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
Art. 2 K.B. 19 dec. 1967.)
30 september 2002
S.2002.0026.N
nr. 190
Sanctie – Passende dienstbetrekking – Weigering – Looncriterium – Wettelijk minimum –
Bewijslast – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
Wanneer de werkloze aanvoert dat de aangeboden dienstbetrekking niet passend is omdat
de nettobezoldiging, verminderd met het bedrag van de kosten ten laste van de
werknemer, en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de uitkering dat de
werknemer kan genieten tijdens de duur van de betrekking en van de gezinsbijslag, niet
ten minste gelijk is aan het bedrag van de uitkering, na inhouding van de
bedrijfsvoorheffing en in voorkomend geval vermeerderd met het bedrag van de
gezinsbijslag, die de werknemer kan genieten als volledige werkloze moet de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening, die de uitsluiting van het recht op uitkeringen vordert, het
bewijs leveren dat het loon voor de aangeboden dienstbetrekking ten minste gelijk is aan
de wettelijke minima. (Art. 26 M.B. 26 nov. 1991.)
14 oktober 2002
S.2001.0192.N
nr. 538
Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde – Aangifte – Verzuim van aangifte –
Gevolg – Vrijetijdsbesteding – Arbeid niet verricht als vrijetijdsbesteding – Onwettigheid
van het ministerieel besluit.
De omstandigheid dat de substantiële rechtsvorm die de vraag om advies aan de Raad van
State is, niet in acht genomen is zonder dat de aangevoerde dringende noodzakelijkheid
werd verantwoord, heeft de onwettigheid tot gevolg van artikel 18, § 5, 1°, van het
ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de
werkloosheidsreglementering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 april 1994
(Art. 18, § 5, 1° M.B. 26 nov. 1991; Art. 3, § 1 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
25 november 2002
S.2002.0016.F
nr. 627
Controle – Controlekaart – Voorlegging – Bewaring – Onrechtmatige daad – Gevolg –
Grondwet – Overeenstemming.
Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart
een dag tijdens de periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die
kaart dient te zijn om voor die periode werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet
kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak maken op uitkeringen (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 71, eerste lid, 1° en 5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
23 december 2002
S.2001.0130.F
nr. 690

BEDRAG
Werknemer met gezinslast – Samenwonen.
Voor de toepassing van artikel 110, § 1, 2°, a van het Werkloosheidsbesluit 1991 en van
artikel 59, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991, die bepaalde
categorieën van werknemers met gezinslast opsommen, vereist het samenwonen dat twee
of meer personen geregeld onder hetzelfde dak samenleven maar niet dat zij daar zonder
onderbreking zijn; dat samenwonen veronderstelt een feitelijke situatie (Art. 110, § 1, 2°,
a K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 59, eerste
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lid M.B. 26 nov. 1991.)
7 oktober 2002

S.2001.0109.F

nr. 510

ALLERLEI
Controle – Controlekaart – Voorlegging – Bewaring – Overtreding.
De werkloze die in de loop van één dag, gedurende de periode waarin hij elke dag van de
maand in het bezit moet zijn van de controlekaart om voor die maand uitkeringen te
genieten, zijn controlekaart niet kan voorleggen wanneer dit door een daartoe bevoegd
persoon wordt gevorderd, geniet in die maand geen uitkeringen (Art. 71, eerste lid, 1° en
5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
11 maart 2002
S.2001.0140.F
nr. 174
Onjuiste verklaring – Niet afgelegde verklaring – Administratieve sanctie – Directeur –
Administratieve beslissing – Motivering.
In de gevallen, bepaald in artikel 153, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, moet de
bestuurshandeling waarbij de werkloze van het genot van de werkloosheidsuitkeringen
wordt uitgesloten, vermelden om welke redenen de directeur gekozen heeft om de in het
eerste lid bepaalde sanctie wel toe te passen in plaats van niet (Art. 3 Wet 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling; Art. 153, eerste en
vierde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
17 juni 2002
S.2001.0003.F
nr. 364
Controle – Controlekaart – Voorlegging – Bewaring – Onrechtmatige daad – Gevolg –
Grondwet – Overeenstemming.
Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn controlekaart
een dag tijdens de periode gedurende welke hij elke dag van de maand in het bezit van die
kaart dient te zijn om voor die periode werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, niet
kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak maken op uitkeringen (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 71, eerste lid, 1° en 5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
23 december 2002
S.2001.0130.F
nr. 690

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Wet – Begrip – Grondwet – Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering.
Iedere vreemdeling die zich op het grondgebied van België bevindt, geniet de
bescherming verleend aan personen en aan goederen, behoudens de bij wet gestelde
uitzonderingen; in de zin van die grondwetsbepaling moet de wet worden opgevat als de
akte die uitgaat van de wetgevende macht (Art. 191 Grondwet 1994.)
25 maart 2002
S.2001.0091.F
nr. 199
Koninklijke besluiten – Bevestiging – Douane en accijnzen – Internationale akten.
Art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop, dat het K.B. 22 dec.
1992 bevestigde voor de periode dat het uitwerking had, heeft dat besluit omgevormd tot
een wet; door de veroordeling van de beklaagde op dat koninklijk besluit te gronden, past
de rechter geen nieuwe bepaling op een daarvoor reeds bestaande situatie toe, maar beslist
hij alleen dat de bepalingen van dat besluit, door de uitwerking zelf van de wet,
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verondersteld worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien, zodat de bij de Wet
10 juni 1997 verrichte omvorming geen aanleiding geeft tot het bij art. 159 Gw. bedoelde
toezicht en sluit het de toepassing van de artikelen 105 en 108 Gw. uit (Artikelen 105, 108
en 159 Grondwet 1994; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Uit het feit alleen dat een wetsontwerp tot bevestiging niet binnen de bij art. 11, § 2,
Douane– en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat art. 43, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
het K.B. van 29 dec. 1992, genomen met toepassing van § 1 van dat art. 11, niet geldig
bevestigt. (Art. 11 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 43 Wet 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop.)
24 april 2002
P.2002.0118.F
nr. 251
Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, artikel 11 – Milieuvergunningsdecreet, artikel
39, § 3 – Strafbaarstelling en straffen – Strafwetboek, artikel 100 – Boek I –
Toepasselijkheid.
Uit de bepalingen van het oorspronkelijke artikel 11, Bijzondere Wet Hervorming
Instellingen, en van artikel 11, eerste lid, Bijzondere Wet Hervorming Instellingen, zoals
gewijzigd door de Bijzondere Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur, volgt dat hoofdstuk VII van Boek I van het Strafwetboek, en dus artikel 66
Strafwetboek, evenals artikel 85 Strafwetboek steeds op de strafbaarstellingen en straffen
in het Milieuvergunningsdecreet van toepassing is geweest en nog is (Art. 11 Bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art.
39, § 3 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning; Artikelen 66, 85 en
100 Strafwetboek.)
29 oktober 2002
P.2001.1103.N
nr. 572

UITLEGGING
Strafwet – Toepassing.
De rechter mag de strafwet toepassen op feiten die de wetgever onmogelijk kon voorzien
op het ogenblik van de afkondiging van de strafbepaling, op voorwaarde dat de wil van de
wetgever om feiten van die aard strafbaar te stellen, ondubbelzinnig vaststaat en dat die
feiten onder de wettelijke omschrijving van het misdrijf kunnen worden begrepen
2 oktober 2002
P.2002.0635.F
nr. 497
Strafwet – Niet–afgifte van een kind – Oud artikel 369bis, tweede lid, Sw. – Decreet 4
maart 1991 van de Franse Gemeenschap inzake hulpverlening aan de jeugd – Artikel 39
van dat decreet – Plaatsing van de jongere door een adviseur bij de hulpverlening aan de
jeugd, overeenkomstig een beschikking van een jeugdrechter – Toepassing.
Art. 369bis, tweede lid, Sv., zoals het van toepassing was vóór 27 maart 2001, heeft
betrekking op de vader of moeder van de minderjarige die zich verzet tegen de uitvoering
van een rechterlijke of administratieve maatregel, genomen in het kader van de
Jeugdbeschermingswet, n.a.v. een rechtspleging die hetzij tegen de minderjarige zelf
hetzij tegen de ouders is ingeleid (Artikelen 369bis, oud, en 432, nieuw Strafwetboek;
Art. 39 Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.)

– 359 –
2 oktober 2002

P.2002.0635.F

nr. 497

Wet 2 juni 1998 – K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934 – Beroepsverbod – Niet in eer herstelde
gefailleerde – Toepassing.
Art. 6 W. 22 juni 1998 tot wijziging van het K.B. nr. 22 van 24 okt. 1934, waarbij aan
bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten,
beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel
de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken, luidens hetwelk het
verbod, dat krachtens de artikelen 1, 1bis en 2 van dat K.B. vóór de inwerkingtreding van
die wet uitgesproken wordt t.a.v. een persoon, van kracht blijft totdat tien jaar zijn
verstreken sedert de datum van de veroordeling die tot het verbod aanleiding heeft
gegeven, moet zo worden begrepen dat het, bij analogie, van toepassing is op art. 3 van
dat K.B., krachtens hetwelk het verbod ook van toepassing is op de niet in ere herstelde
gefailleerde (Art. 6 Wet 2 juni 1998.)
2 oktober 2002
P.2002.0778.F
nr. 500
K.B. nr 63 van 20 juli 1982 – Cumulatie van ambten – Toepassingsgebied – Ambten
binnen het land.
De bepaling van het K.B. nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de
bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld
personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale
promotie of met beperkt leerplan, beogen een cumulatie van ambten binnen het land (Art.
10, § 2, 2° K.B. nr 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van
toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met
volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie)
31 oktober 2002
C.2001.0582.F
nr. 577

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Strafzaken – Veroordeling met uitstel – Gewijzigde wetsbepaling betreffende de
herroeping van het uitstel – Aard.
Een wet die enkel de herroeping van het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf
afhankelijk maakt van nog te plegen nieuwe feiten, wijzigt de strafbaarstelling noch de
bestraffing van een bepaald feit (Art. 14, §§ 1 en 1bis Wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie.)
15 januari 2002
P.2000.0840.N
nr. 28
Werking in de tijd – Opeenvolging van wetten – Strafwet – Nieuwe strafwet –
Strafbepalingen.
Wanneer de wet is opgeheven die de feiten van de telastlegging straft op het ogenblik dat
zij gepleegd zijn, maar de feiten op het ogenblik van de berechting minder zwaar gestraft
worden door een nieuwe wet, kan de rechter het misdrijf bewezen verklaren na te hebben
vastgesteld dat de nieuwe strafwet, op het ogenblik van de uitspraak, de feiten van het
misdrijf nog steeds straft; hij dient dan de nieuwe strafwet toe te passen om de straf te
bepalen (Art. 2 Strafwetboek.)
30 januari 2002
P.2001.1440.F
nr. 64
Werking in de tijd – Draagwijdte – Overeenkomst.
In de regel is de nieuwe wet niet enkel van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
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vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de
nieuwe wet van openbare orde of van dwingend recht is of de toepassing voorschrijft op
de lopende overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
14 februari 2002
C.2000.0350.N
nr. 108
Strafrecht – Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing op misdrijven
onder oude wet gepleegd – Artikel 2, tweede lid Sw..
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten
tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te
zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder meer
uit het stelsel van de wet (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
26 februari 2002
P.2000.1034.N
nr. 129
Werking in de tijd – Verzekeringen – Wet 25 juni 1992 op de landverzekering.
De Wet van 25 juni 1992 doet geen afbreuk aan het beginsel dat krachtens art. 2 B.W. de
wet enkel voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft. (Art. 2
Burgerlijk Wetboek.)
12 april 2002
C.2001.0157.F
nr. 224
Werking in de tijd – Verjaring – Burgerlijke zaken – Stuiting – Nieuwe wet – Nieuwe
stuitingsgrond – Handeling tot stuiting verricht onder vigeur van de oude wet.
Een wet die een nieuwe oorzaak van stuiting van de verjaring doet ontstaan, kan aan een
handeling die onder vigeur van de oude wet is gesteld, niet de uitwerking verlenen de
lopende verjaring te stuiten, terwijl de oude wet daaraan niet die uitwerking hechtte
12 april 2002
C.2001.0157.F
nr. 224
Werking in de tijd – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Wijziging – Terugwerkende kracht.
Artikel 2, tweede lid, Sw. vindt geen toepassing wanneer een vroeger uitvoeringsbesluit
vervangen wordt door een later besluit genomen ter uitvoering van dezelfde wet zonder
dat de wet zelf gewijzigd wordt (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
30 april 2002
P.2000.1767.N
nr. 263
Strafwet – Strafuitsluitingsgrond ingevoerd door nieuwe wet – Toepassing op misdrijven
onder oude wet gepleegd.
De regel dat indien de straf, ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten
tijde van het misdrijf was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast, is ook
toepasselijk wanneer een nieuwe wet voor het misdrijf een strafuitsluitingsgrond invoert
voor zover deze wet niet het onbetwistbaar oogmerk heeft die strafuitsluitingsgrond niet te
zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde misdrijven, wat kan blijken onder meer
uit het stelsel van de wet (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
30 april 2002
P.2000.1767.N
nr. 263
Werking in de tijd – Misdrijven – Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet –
Zwaardere straf – Toepassing.
Wanneer verschillende misdrijven een enkele strafbare gedraging opleveren en derhalve
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tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijdspanne tussen het plegen van deze
misdrijven de wet die de straf bepaalt gewijzigd werd, moet de bij de nieuwe wet gestelde
straf worden opgelegd, ook al was de ten tijde van het eerste misdrijf geldende straf
minder zwaar dan die gesteld ten tijde van de nieuwe wet (Artikelen 2 en 65
Strafwetboek.)
7 mei 2002
P.2002.0308.N
nr. 278
Strafzaken – Artikel
Omzetting van het
strafrechter de duur
de wetswijziging –
Wettigheid.

1, K.B. nr 22 van 24 okt. 1934 – Beroepsverbod – Wetswijziging –
verbod van rechtswege in een facultatief verbod waarvan de
bepaalt – Facultatief verbod uitgesproken voor feiten gepleegd vóór
Toepassing van de voor de verdachte meer gunstige bepaling –

Bij wet van 2 juni 1998 werd het beroepsverbod van artikel 1 van het koninklijk besluit nr
22 van 24 oktober 1934, dat vóór deze wet van rechtswege gold, vervangen door een
facultatief verbod, na een debat op tegenspraak, waarbij de strafrechter geval per geval zal
uitmaken of de veroordeelde in de toekomst nog kan worden toegelaten tot het bestuur of
het toezicht op vennootschappen, en zo neen, gedurende welke termijn; aldus wordt,
ongeacht de aard van dit facultatief verbod, door het opleggen ervan voor feiten die vóór
de wetswijziging zijn gepleegd, overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Strafwetboek,
slechts een voor de beklaagde meer gunstige nieuwe bepaling met betrekking tot een op
het ogenblik van de feiten reeds bestaande maatregel of straf toegepast (Art. 2, tweede lid
Strafwetboek; Art. 1 K.B. nr 22 van 24 okt. 1934.)
14 mei 2002
P.2002.0261.N
nr. 294
Werking in de tijd – Strafwet – Niet–terugwerkende kracht – Toepassingsgebied.
Het beginsel van de niet–terugwerkende kracht van de strafwetten is niet van toepassing
op de wetten die geen beschuldiging bevatten of straf opleggen (Art. 2 Strafwetboek; Art.
7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Werking in de tijd – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Maatregel toegekend onder
vigeur van de oude wet – Herroeping – Nieuwe wet.
De inwerkingtreding van nieuwe wettelijke bepalingen betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling impliceert niet dat een maatregel die onder vigeur van de oude wet is
toegekend, alleen onder de bij die wet bepaalde voorwaarden kan worden herroepen.
22 mei 2002
P.2002.0372.F
nr. 314
Werking in de tijd – Draagwijdte – Reglementering.
In de regel is een nieuwe reglementering niet enkel van toepassing op de toestanden die
na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere reglementering ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder
vigeur van de nieuwe reglementering, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
24 mei 2002
F.2000.0103.F
nr. 316
Strafzaken – Bevoegdheid – Wijziging van de bevoegdheidsregels – Nieuwe wet –
Onmiddellijke toepassing.
Behoudens andersluidende bepaling, is een wijziging van de bevoegdheidsregels in
strafzaken van toepassing op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over de
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zaak zelf is gewezen m.b.t. de vaststelling van de bevoegdheid
11 september 2002
P.2002.0732.F

nr. 439

Werking in de tijd – Vreemdelingen – Regularisatie – Geen terugwerkende kracht.
Artikel 14 van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf
van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk,
dat van kracht is geworden op 10 januari 2000, heeft geen terugwerkende kracht. (Art. 14
Wet 22 dec. 1999.)
7 oktober 2002
S.2000.0165.F
nr. 509
Werking in de tijd – Nieuwe wet – Slagen en verwondingen – Doden – Opzettelijk doden –
Verzwarende omstandigheid – Minderjarige.
De verzwarende omstandigheid, bepaald in art. 405ter, dat in het Strafwetboek is
ingevoegd door de W. 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van
minderjarigen, is niet van toepassing op de feiten die vóór de inwerkingtreding van die
wet zijn gepleegd, in zoverre die omstandigheid betrekking heeft op een misdaad of
wanbedrijf jegens een minderjarige, en niet meer, zoals het oude art. 410, tweede lid, van
dat wetboek bepaalde, jegens een kind beneden de volle leeftijd van zestien jaar
(Artikelen 2, 410, tweede lid, en 405ter Strafwetboek.)
23 oktober 2002
P.2002.0958.F
nr. 561
Werking in de tijd – Verordenende bepaling – Mindervaliden – Tegemoetkomingen –
Ambtshalve herziening – Vijfjarige herziening.
De regel volgens welke het recht van de gehandicapte op tegemoetkoming ambtshalve
wordt herzien vijf jaar na de eerste ingangsdatum van de laatste beslissing waarbij een
tegemoetkoming werd toegekend, is opgeheven tussen 1 januari 1997 en 31 januari 1999
(Art. 21, eerste lid, 6° K.B. 6 juli 1987; Art. 1 K.B. van 26 sept. 1995; Artikelen 9 en 10
K.B. van 5 juli 1998; Artikelen 9 en 21 K.B. van 15 jan. 1999.)
4 november 2002
S.2001.0098.F
nr. 580
Werking in de tijd – Draagwijdte – Artikel 1231, B.W..
De wet van 23 november 1998 die art. 1231 B.W. heeft ingevoerd, is ook van toepassing
op de voor haar inwerkingtreding gesloten overeenkomsten
6 december 2002
C.2000.0176.N
nr. 655
Werking in de tijd – Strafwet – Terugwerkende kracht.
Een feit houdt met toepassing van de artikelen 2, tweede lid, Sw., en 15.1, I.V.B.P.R., op
strafbaar te zijn, op voorwaarde dat de wetgever de ondubbelzinnige wil heeft geuit om af
te zien van elke bestraffing, zowel in het verleden als in de toekomst. (Art. 2, tweede lid
Strafwetboek; Art. 15.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 december 2002
P.2002.1156.F
nr. 666
Werking in de tijd – Strafwet – Misdrijf – Toerekenbaarheid – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Tussenkomst van een geïdentificeerd natuurlijk
persoon – Samenloop van verantwoordelijkheden – Strafuitsluitingsgrond.
De strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij art. 5, tweede lid, Wetboek van Strafvordering., is
alleen van toepassing in geval van samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
van een rechtspersoon en die van een geïdentificeerde natuurlijke persoon; die grond kan
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degene die een misdrijf heeft gepleegd voordat de wetgever een dergelijke samenloop had
ingericht en geregeld, bijgevolg niet vrijspreken. (Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
11 december 2002
P.2002.1156.F
nr. 666

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Reglementair besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Dringende
noodzakelijkheid – Werkloosheid – Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde –
Ministerieel besluit van 27 april 1994.
De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle betrokken
instellingen en werklozen zo snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van
de herziene verplichtingen die zij hebben tegenover de directeur van het
werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde geeft de
reden aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die
overwegingen omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de
geplande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan
worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen (Art. 18, §§ 2 en 5 M.B.
26 nov. 1991; zoals gewijzigd bij art. 1 M.B. 27 april 1994; Art. 3 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
9 september 2002
S.2000.0125.F
nr. 426

ALLERLEI
Tuchtstraffen – Eerherstel – Procedure – Uitvoerende macht – Koning – Gevolg.
De wet die voorschrijft dat de Koning de wijze bepaalt waarop de tuchtstraffen kunnen
worden uitgesproken en de regels vaststelt volgens welke gebeurlijk eerherstel wordt
verleend houdt een verplichting in voor de Koning. (Art. 9, tweede lid Wet 1 maart 1976.)
27 juni 2002
C.1999.0553.N
nr. 390

WOONPLAATS
Gerechtelijke woonplaats – Begrip – Referentieadres.
Het referentieadres bedoeld in art. 1, § 2, W. 19 juli 1991 betreffende de
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten geldt als inschrijving in de bevolkingsregisters
in de zin van art. 36 Ger.W. (Art. 36 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, § 2 Wet 19 juli 1991.)
19 april 2002
C.2001.0218.F
nr. 241

WRAKING
Burgerlijke zaken – Verwerping – Geldboete – Kennelijk onontvankelijk verzoek.
Het Hof veroordeelt de verzoeker tot wraking tot een geldboete wegens kennelijk
onontvankelijk verzoek wanneer de door hem aangevoerde omstandigheden kennelijk
geen enkel verband houden met de wrakingsgronden op grond waarvan een verzoeker
mag verlangen dat een rechter niet over zijn zaak zou beslissen (Art. 838, derde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
3 januari 2002
C.2001.0576.N
nr. 4
Akte van wraking – Mededeling aan de gewraakte rechter – Opschortende werking.
Te rekenen van de dag dat de wrakingsakte aan de rechter wordt meegedeeld, worden alle
vonnissen en verrichtingen geschorst (Art. 837, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 januari 2002
C.2001.0086.F
nr. 20
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Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter –
Cassatieberoep – Vormen en termijnen voor cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van
een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld
binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn (Artikelen 373
en 417 Wetboek van Strafvordering.)
27 februari 2002
P.2001.1775.F
nr. 141
Gewettigde verdenking – Onpartijdigheid.
De woorden van de rechter waarin hij, bij de afroeping van de rol op de inleidende zitting,
uiting geeft van zijn interpretatie van een arrest van het Arbitragehof waarvan hij oordeelt
dat het de verwerping van de vordering impliceert, zijn van dien aard dat ze bij eiser en
derden gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van die
magistraat om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen
(Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
22 maart 2002
C.2002.0124.F
nr. 196
Burgerlijke zaken – Vormvereisten – Akte van wraking – Niet–identificeerbare
ondertekenaar – Bijzondere volmacht niet bij de akte gevoegd.
Het verzoekschrift tot wraking waaruit niet kan worden opgemaakt of de akte door een
van beide verzoekers is ondertekend, en, in voorkomend geval, door wie van beide, of
door een derde, en waarbij geen bijzondere volmacht is gevoegd, is kennelijk niet–
ontvankelijk (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2002
C.2002.0116.F
nr. 257
Burgerlijke zaken – Kennelijk niet–ontvankelijk verzoekschrift – Geldboete.
Eiser wordt tot een geldboete veroordeeld wanneer het verzoekschrift tot wraking
kennelijk niet ontvankelijk is en hij de rechtsbedeling in het gedrang brengt door te
verzuimen een elementaire procedurele voorwaarde voor de ontvankelijkheid na te leven,
terwijl uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift blijkt dat hij met die procedure
vertrouwd is zodat hij de regels ervan moet kennen (Art. 838, derde en vierde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2002
C.2002.0116.F
nr. 257
Verzoekschrift – Hoge graad van vijandschap – Vage grieven – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet–ontvankelijk wanneer het niet preciseert
hoe het aangevoerde feit één van de wrakingsgronden zou opleveren die in art. 828 Ger.
W. worden opgesomd en het voorts enkel aanvoert dat een kamervoorzitter jegens de
eisers een hoge graad van vijandschap zou hebben vertoond maar daarbij de feiten waaruit
de vijandschap zou moeten blijken niet nader omschrijft (Art. 828, 12° Gerechtelijk
Wetboek.)
17 mei 2002
C.2002.0233.F
nr. 304
Hoge graad van vijandschap – Grieven die geen betrekking hebben op eiser tot wraking –
Vage grieven – Verzoekschrift – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot wraking is kennelijk niet–ontvankelijk wanneer de daarin vervatte
grief een andere persoon dan eiser betreft en voorts enkel aanvoert dat een
kamervoorzitter jegens de eiseressen een hoge graad van vijandschap zou hebben
vertoond maar daarbij de feiten waaruit de vijandschap zou moeten blijken niet nader
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omschrijft (Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek.)
17 mei 2002
C.2002.0234.F

nr. 305

Strafzaken – Verzoek – Eiser opgeroepen om het volgende gerechtelijk jaar te verschijnen
voor een kamer van het hof van beroep – Wraking van de magistraten waaruit die kamer
is samengesteld – Samenstelling van die kamer voor het volgende gerechtelijk jaar nog
niet bekend – Ontvankelijkheid van het verzoek.
Het verzoek tot wraking van de raadsheren waaruit een kamer van het hof van beroep is
samengesteld, is doelloos en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de samenstelling van die
kamer voor het gerechtelijk jaar, waarin de verzoeker is opgeroepen om voor die kamer te
verschijnen, nog niet bekend is (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
22 mei 2002
P.2002.0735.F
nr. 315
Wrakingsgronden – Opsomming door de wet – Gevolg – Rechten van de mens – Verdrag
Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten – Artikel 14.1 – Algemene rechtsbeginselen – Recht op de
onpartijdigheid van de rechter – Miskenning – Rechtspleging.
De wrakingsgronden worden op beperkende wijze opgesomd in de wet, zodat schending
van art. 6.1 E.V.R.M. en van art. 14.1 I.V.B.P.R., alsook miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter niet tot staving
van wraking kunnen worden aangevoerd (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 14.1 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
23 juli 2002
P.2002.1083.F
nr. 404
Strafzaken – Procedure – Vormvoorschriften en termijnen – Termijn voor de uitspraak –
Aanvang.
Uit het geheel van de in artikelen 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk
Wetboek bepaalde regeling en de daarbij voorgeschreven termijnen voor het voordragen
van de wraking van een rechter volgt dat de termijn van acht dagen binnen dewelke
uitspraak moet gedaan worden over de wraking, een aanvang neemt vanaf de datum van
de terechtzitting waarop de zaak voor behandeling is vastgesteld, nadat de partijen
behoorlijk zijn opgeroepen (Artikelen 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk
Wetboek.)
17 september 2002
P.2002.0386.N
nr. 454
Arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van een strafrechter –
Cassatieberoep – Vormen en termijnen voor cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot wraking van
een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden ingesteld
binnen de in het Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn (Artikelen 373
en 417 Wetboek van Strafvordering.)
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Correctionele rechtbank – Rechter – Vordering tot wraking – Arrest van het hof van
beroep – Verwerping van de vordering – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat
zijn vordering tot wraking van een rechter bij de correctionele rechtbank verwerpt, is niet
ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is, daar zij geen einde maakt
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aan de tegen eiser ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak doet over een tussengeschil
betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele rechtbank, die van die
vervolgingen kennis moet nemen, en dus over de grond uitspraak moet doen
18 september 2002
P.2002.0874.F
nr. 459
Strafzaken – Kennelijk niet–ontvankelijk verzoekschrift.
Het Hof veroordeelt eiser tot wraking tot een geldboete wegens een kennelijk niet–
ontvankelijk verzoekschrift, wanneer uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift
blijkt dat eiser vertrouwd is met de wrakingsprocedure, de regels ervan kent en in zijn
schriftelijke opmerkingen geen enkel doorslaggevend argument aanvoert die zijn
vordering tot wraking met redenen had kunnen omkleden; een dergelijke vordering tast de
goede rechtsbedeling ernstig aan (Art. 838, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2002
P.2002.1260.F
nr. 477
Strafzaken – Correctionele rechtbank – Rechter – Vordering tot wraking – Arrest van het
hof van beroep – Verwerping van de vordering – Beslissing tot veroordeling tot een
geldboete – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, als eiser het vóór de eindbeslissing over de tegen
hem ingeleide vervolgingen instelt tegen een arrest van het hof van beroep dat hem, met
toepassing van art. 838, derde lid, Ger. W., tot een geldboete veroordeelt t.g.v. een arrest
op grond waarvan het hof van beroep zijn verzoekschrift tot wraking van een magistraat
die de correctionele kamer voorzat waarvoor hij als beklaagde diende te verschijnen,
kennelijk niet–ontvankelijk had verklaard (Art. 838 Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0934.F
nr. 502
Strafzaken – Verzoek kennelijk niet ontvankelijk.
De rechter die uitspraak doet over de wraking, kan eiser een boete opleggen, wanneer de
vordering kennelijk niet–ontvankelijk is (Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0924.F
nr. 416
Strafzaken – Rechtspleging.
De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt op de
griffie van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, en net bij een akte die
neergelegd wordt op de terechtzitting van dat rechtscollege (Art. 835 Gerechtelijk
Wetboek.)
2 oktober 2002
P.2002.0924.F
nr. 416
Strafzaken – Kennelijk niet–ontvankelijk verzoekschrift – Geldboete.
Wanneer een verzoek tot wraking kennelijk niet–ontvankelijk is verklaard, alleen ertoe
strekt de goede rechtsbedeling te verlammen en een misbruik van de rechtspleging vormt,
is het verantwoord de verzoeker een geldboete op te leggen (Art. 545, tweede en derde lid
Wetboek van Strafvordering.)
18 december 2002
P.2002.1571.F
nr. 682
Redenen.
Redenen tot wraking steunen in de regel op de persoonlijke positie van bepaalde rechters
ten opzichte van de partijen. Het enkele feit dat een Orde een autonoom geding voert
tegen de verzoeker tot wraking is niet van aard een wrakingsgrond op te leveren tegen
bepaalde leden van die Orde die als assessor zitting houden in een tegen de verzoeker tot
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wraking ingestelde tuchtzaak (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
20 december 2002
C.2002.0611.N

nr. 686

Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij – Reden.
De hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden
waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens één van de partijen of de advocaat
die haar vertegenwoordigt of bijstaat, de sereniteit van de behandeling van de zaak in
gevaar heeft gebracht of brengt. (Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek.)
23 december 2002
C.2002.0615.F
nr. 687

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Prestaties – Toekenning – Voorwaarden – Verzekeringsinstelling – Subrogatoire
vordering – Administratieve controle – R.I.Z.I.V. – Bevoegdheid.
Ook al kent artikel 70, § 2, Z.I.V.–wet, dat niet onttrokken is aan de bepalingen waarvan
de inachtneming door de dienst voor administratieve controle moet worden nagegaan, aan
de verzekeringsinstellingen de bevoegdheid toe om dadingen aan te gaan over de aan hen
toegekende subrogatoire vordering, toch sluit genoemd artikel niet uit dat die dienst
nagaat of de met dat doel gesloten overeenkomsten in overeenstemming zijn met die
bepalingen (Artikelen 3, 70, § 2, 91 en 95 K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de
Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
17 juni 2002
S.1998.0077.F
nr. 362
Uitkeringsverzekering – Onverschuldigde betaling – Begrip.
In geval van vergissing of bedrog doet de door de verzekeringsinstelling gedane betaling
op zich het recht op terugbetaling van de prestaties ontstaan; wanneer de vergissing of het
bedrog betrekking heeft op de werkelijke stopzetting van de taken die verband houden
met de beroepsbezigheden van de zelfstandige voor de aanvang van zijn
arbeidsongeschiktheid, is het recht om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen niet
onderworpen aan de voorwaarde dat een beslissing is getroffen tot verbetering, intrekking
of nietigverklaring van de beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid is erkend
(Art. 97, eerste lid K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen; thans art. 164, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994
houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
9 september 2002
S.2001.0034.F
nr. 427

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Moederschapsverzekering
–
Terugbetaling
–
Vergoeding
arbeidsongevallenwet – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling.

krachtens

de

Wanneer de instelling voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, onder de door de Koning
bepaalde voorwaarden, de prestaties van de uitkeringsverzekering en de prestaties van de
moederschapsverzekering toekent in afwachting dat de schade werkelijk wordt vergoed
krachtens de arbeidsongevallenwet, treedt zij rechtens in de plaats van de rechthebbende
tot beloop van het bedrag van die prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens
voornoemde wet verschuldigd zijn en die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk
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vergoeden (Artikelen 117 en 136, § 2, eerste, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van
14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen.)
25 november 2002
S.2000.0056.F
nr. 624

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Zorgverstrekkers – Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Niet–bijhouden van het
verstrekkingenregister – Inbreuk – Administratieve geldboete – Administratieve sanctie –
Aard der sanctie.
De administratieve sanctie wegens het door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen
niet–bijhouden van het verstrekkingenregister is geen strafsanctie (Art. 6 K.B. 4 juni 1987
en 25 nov. 1996; Art. 15 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
6 mei 2002
S.2001.0052.N
nr. 275
Zorgverstrekkers – Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Verplichtingen – Inbreuken –
Administratieve sancties – Administratieve geldboeten – Aard.
De administratieve geldboetes bepaald bij de artikelen 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25
november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een
verstrekkingenregister door de kinesitherapeuten en de verpleegkundigen en tot betaling
van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voorschriften zijn
administratieve sancties in de zin van artikelen 101 Z.I.V.–wet en 168 van de gecoörd.
Z.I.V.–wet 14 juli 1994 (Artikelen 37ter en 101 K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie
van de Wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 76 en 168
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen; Artikelen 6 en 7 K.B. 4 juni 1987 en 25 nov. 1996.)
6 mei 2002
S.2001.0052.N
nr. 275
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Nalatigheid – Verkeerde handelwijze – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Sociale
zekerheid – Werknemers.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 november 2002
S.2000.0036.F

Pas., 2002, nr. 623

HERSTELPLICHT
Beklaagde – Opzettelijk misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
6 november 2002
P.2001.1108.F

Pas., 2002, nr. 584

Beklaagde – Opzettelijk misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid –
Algemeen rechtsbeginsel – "Fraus omnia corrumpit".
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
6 november 2002
P.2001.1108.F

Pas., 2002, nr. 584

Fonds voor Arbeidsongevallen – Fout – Arbeidsongeval – Getroffene – Schade –
Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die bijslagen – Vordering in rechte –
Hoofdvordering – Rechtbanken – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidshoven
en –rechtbanken.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
9 december 2002
S.2001.0104.F

Pas., 2002, nr. 658

ACCOUNTANT
Schorsing – Gevolgen – Hoedanigheid van accountant – Voeren van titel van accountant.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
10 september 2002
P.2001.0577.N

A.C., 2002, nr. 431

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN)
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Zorgverstrekkers –
Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Niet–bijhouden van het verstrekkingenregister –
Inbreuk – Administratieve geldboete – Administratieve sanctie – Aard der sanctie.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 mei 2002
S.2001.0052.N

A.C., 2002, nr. 275
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ADVOCAAT
Tucht – Pleitverbod in een bepaalde zaak – Bewarende maatregel van de stafhouder –
Duur.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
11 januari 2002
C.2000.0313.F

Pas., 2002, nr. 19

Tucht – Pleitverbod in een bepaalde zaak – Bewarende maatregelen – Bevoegdheid van
de stafhouder van de Orde van advocaten.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
11 januari 2002
C.2000.0313.F

Pas., 2002, nr. 19

AMBTENAAR
ALGEMEEN
Beginsel van onpartijdigheid – Actief bestuursorgaan – Toepassing – Miskenning –
Bewijs – Schijn van partijdigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

ARBEIDSONGEVAL
AANSPRAKELIJKHEID
Niet opzettelijk veroorzaakt ongeval – Rechthebbenden – Verhaal – Gemeen recht –
Immuniteit.
Conclusie van proc.–gen. du Jardin.
21 mei 2002
P.2000.1635.N

A.C., 2002, nr. 307

Werknemer – Getroffene – Vergoeding – Schadevergoeding – Opzet.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 november 2002
S.2001.0172.F

Pas., 2002, nr. 626

VERGOEDING
Getroffene – Schadevergoeding – Opzet – Begrip – Vechtpartij – Werkmakker – Messteek.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 november 2002
S.2001.0172.F

Pas., 2002, nr. 626

Getroffene – Schadevergoeding – Opzet.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 november 2002
S.2001.0172.F

Pas., 2002, nr. 626

RECHTSPLEGING
Termijn – Duur – Aanpassingsbijslagen – Vordering in rechte.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
9 december 2002
S.2001.0104.F

Pas., 2002, nr. 658
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ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Bestaansvereisten – Gezagsverhouding – Beoordeling door de rechter – Ter zake doende
feitelijke gegevens – Aandelen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2001.0016.F

Pas., 2002, nr. 25

EINDE
Ontslag – Intrekking – Onderling akkoord.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
28 januari 2002
S.2000.0014.F

Pas., 2002, nr. 58

ARBEIDSVOORZIENING
ALGEMEEN
Vreemdelingen – Bescherming – Uitvoerende macht – Machtiging.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Betwisting over de invordering – Vonnis dat de vordering inwilligt – Openbare orde –
Berusting.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
25 april 2002
C.2000.0373.N

A.C., 2002, nr. 252

Goederenvervoer – Landvervoer. Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag
– Artikel 23.4 – Verlies van goederen – Vervoerder – Schadevergoeding – M.b.t. vervoer
gemaakte kosten.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2002
C.1999.0123.N

A.C., 2002, nr. 328

Herziening van de aftrek van de belasting – Bedrijfsmiddelen – Goederen voorwerp van
zakelijke rechten – Vruchtgebruik – Vervreemding van de naakte eigendom van een
onroerend goed.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
11 oktober 2002
C.2001.0103.N

A.C., 2002, nr. 531

BERUSTING
Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
25 april 2002
C.2000.0373.N

A.C., 2002, nr. 252
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BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Bevel – Verjaring – Stuiting.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
10 oktober 2002
C.2001.0067.F

Pas., 2002, nr. 526

Beslag op onroerend goed – Vervolgende schuldeiser – Verzoekende partij.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2000.0724.F
Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie
Schuldverplichting – Beslag op onroerend goed.

Pas., 2002, nr. 566
–

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2000.0724.F

Vervolgende

schuldeiser

–

Pas., 2002, nr. 566

Beslag op onroerend goed – Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie gevraagd aan de
vervolgende schuldeiser – Geen betaling – Weigering zijn dienst te verlenen – Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2000.0724.F

Pas., 2002, nr. 566

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Woonplaats – Begrip – Referentieadres.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 april 2002
C.2001.0218.F

Pas., 2002, nr. 241

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken – Verzoek tot betichting van valsheid tot staving van een cassatieberoep –
Vernietiging van de beslissing – Ontvankelijkheid van het verzoek.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
26 juni 2002
P.2002.0505.F

Pas., 2002, nr. 384

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Appelrechter – Ambtshalve onderzoek van zijn volstrekte bevoegdheid – Betrekkelijke en
devolutieve werking van het hoger beroep – Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 april 2002
C.2001.0014.F

Pas., 2002, nr. 242

Appelrechter – Ambtshalve onderzoek van zijn volstrekte bevoegdheid – Betrekkelijke en
devolutieve werking van het hoger beroep – Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
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19 april 2002

C.2001.0014.F

Pas., 2002, nr. 242

Vlaamse Gemeenschap – Universiteiten – Gesubsidieerde vrije universiteit – Personeel –
Dienstbetrekking – Arbeidsovereenkomst – Geschillen.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
6 september 2002
C.2002.0177.N

A.C., 2002, nr. 423

Arbeidshoven en –rechtbanken – Fonds voor Arbeidsongevallen – Fout –
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht – Arbeidsongeval – Getroffene –
Schade – Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die bijslagen – Vordering in rechte
– Hoofdvordering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
9 december 2002
S.2001.0104.F

Pas., 2002, nr. 658

Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidshoven en –rechtbanken – Fonds voor
Arbeidsongevallen – Fout – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht –
Arbeidsongeval – Getroffene – Schade – Aanpassingsbijslagen – Niet ontvangen van die
bijslagen – Vordering in rechte – Hoofdvordering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
9 december 2002
S.2001.0104.F

Pas., 2002, nr. 658

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Sociale zekerheid – Werknemers – Bijdragen – Loon – Kosten ten laste van
de werkgever.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2000.0193.F
Bewijslast – Landverzekering – Opzettelijke daad
Dekkinguitsluitende oorzaak – Verzekeraar – Verplichting.

Pas., 2002, nr. 22
van

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
18 januari 2002
C.2000.0260.F

de

verzekerde

–

Pas., 2002, nr. 42

STRAFZAKEN
Beoordelingsvrijheid – Grenzen – Feit niet onderworpen aan de tegenspraak van partijen.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
26 juni 2002
P.2002.0505.F

Pas., 2002, nr. 384

Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet aan
tegenspraak voorgelegd.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Begrip

–

Vordering

tot

betaling

van

de

kosten

tot

het

verplaatsen

van

– 374 –
elektriciteitsleidingen.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
27 mei 2002
C.2000.0378.N

A.C., 2002, nr. 319

CASSATIE
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Vorderingen tot vernietiging – Veroordelend verstekvonnis – Verzet van de uitgeleverde
beklaagde – Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart – Op tegenspraak gewezen
vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent – Vernietiging – Verwijzing.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
30 januari 2002
P.2001.1289.F

Pas., 2002, nr. 62

VERNIETIGING. OMVANG
Cassatieberoep van de burgerlijke partijen – Verschillende aangevoerde middelen –
Onbeperkte cassatie op grond van een middel.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
5 juni 2002
P.2002.0483.F

Pas., 2002, nr. 342

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Verweerder – Vennootschap in vereffening – Aanhef van het bestreden arrest –
Vereffenaar.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2001.0016.F

Pas., 2002, nr. 25

Onsplitsbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Procedure van rangregeling – Beslissing – Kennisgeving.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
28 februari 2002
C.1999.0097.N

A.C., 2002, nr. 146

Betekening aan de procureur des Konings – Kennis van de woonplaats, verblijfplaats of

– 375 –
gekozen woonplaats.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 april 2002
C.2001.0218.F

Pas., 2002, nr. 241

STRAFZAKEN
Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing op de strafvordering
– Cassatieberoep van de beklaagde – Toezicht van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
5 juni 2002
P.2002.0318.F

Pas., 2002, nr. 341

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Middel dat gewettigde verdenking aanvoert.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
11 oktober 2002
C.2001.0235.N

A.C., 2002, nr. 532

STRAFZAKEN
Vorm – Grieven aangevoerd in de akte van cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
13 maart 2002
P.2001.1435.F

Pas., 2002, nr. 177

BELASTINGZAKEN
Inkomstenbelastingen – Verzaking – Afstand – Vorm.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
3 juni 2002
F.2001.0044.F

Pas., 2002, nr. 337

DOUANE EN ACCIJNZEN
Actieve gedraging – Door de bevoegde autoriteiten zelf gewekt rechtmatig vertrouwen –
Invoer van goederen in een land van de Europese Gemeenschappen – Controle van
oorsprong – Recht van niet–navordering – Vergissing van de bevoegde autoriteiten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
8 november 2002
C.2000.0356.N

A.C., 2002, nr. 593

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Omzetting – Echtscheiding op grond feitelijke scheiding – Voorwaarden – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
18 april 2002
C.1999.0112.N
Echtscheiding op grond feitelijke scheiding – Voorwerp.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

A.C., 2002, nr. 234

– 376 –
18 april 2002

C.1999.0112.N

A.C., 2002, nr. 234

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Uitkering – Toestand uitkeringsplichtige – Ingrijpende wijziging.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
18 april 2002
C.1999.0484.N

A.C., 2002, nr. 236

Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding – Tegenvordering tot echtscheiding nog
hangende – Vaststelling uitkering.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
6 juni 2002
C.2001.0292.N

A.C., 2002, nr. 343

ENERGIE
Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder
openbaar domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen –
Weigering – Miskenning van wetsbepalingen – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
27 mei 2002
C.2000.0378.N

A.C., 2002, nr. 319

Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Betaling
van de kosten tot het verplaatsen – Weigering van vergunninghouder – Vordering van de
overheid – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
27 mei 2002
C.2000.0378.N

A.C., 2002, nr. 319

Elektriciteit – Levering – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
26 september 2002
C.2000.0585.F

Pas., 2002, nr. 485

Elektriciteit – Levering – Schade – Herstelplicht – Concessieverlenende overheid –
Concessiehoudende onderneming – Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid – Abonnees en
derden.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
26 september 2002
C.2000.0585.F

Pas., 2002, nr. 485

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
RECHTSPLEGING
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator – Schade voor de boedel.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N
Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.

A.C., 2002, nr. 564

– 377 –
24 oktober 2002

C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

Faillissement – Vordering in rechte – Vordering van de curator – Voorwerp –
Gemeenschappelijke rechten van alle schuldeisers.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

Faillissement – Curator – Algemene opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Faillissement – Schade voor de boedel.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

ALLERLEI
Salaris van de curator – Begroting.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
11 oktober 2002
C.2001.0235.N

A.C., 2002, nr. 532

GEMEENTE
Vordering in rechte – Belangen – Inwoner – Hoedanigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
14 februari 2002
C.1999.0032.N

A.C., 2002, nr. 104

Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
14 februari 2002
C.1999.0032.N

A.C., 2002, nr. 104

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Stedenbouw – Herstelmaatregel – Bestuurlijke overheid – Keuze van de wijze van herstel
– Beslissing – Aard – Toetsing door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

– 378 –
Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet – Gevolg – Sociale zekerheid –
Werknemers – Werkloosheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

HANDELSPRAKTIJKEN
Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad – Notaris – Vennoten – Aparte
rechtspersoon – Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Met de eerlijke handelsgebruiken strijdige daad.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Handelspraktijkenwet – Artikel 1, 6, a en c – Verkoper.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 september 2002
C.2001.0220.N

A.C., 2002, nr. 449

Handelspraktijkenwet – Artikel 1, 6, a – Verkoper.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 september 2002
C.2001.0220.N

A.C., 2002, nr. 449

HOF VAN ASSISEN
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid – Dekking – Behandeling ter zitting –
Getuige.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
20 maart 2002
P.2002.0144.F

Pas., 2002, nr. 191

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Artikel 807, Ger.W. – Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereisten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
29 november 2002
C.2000.0729.N

A.C., 2002, nr. 645

HUUR VAN DIENSTEN
Onderaannemer – Voorrechten en hypotheken – Voorrecht van de onderaannemer.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
22 maart 2002
C.2000.0402.F

Pas., 2002, nr. 194

– 379 –
HUUR VAN GOEDEREN
HANDELSHUUR
Verlenging – Huurders – Volledige uitoefening van het recht om de hernieuwing te
vragen – Verlenging van de oorspronkelijke huurovereenkomst – Contractuele gevolgen.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2001.0137.F

Pas., 2002, nr. 567

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
Voorzieningen voor risico's en kosten – Vrijstelling – Verkoper – Aannemer van
vastgoedwerken – Algemeen waarborgrisico.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 september 2002
F.2001.0004.F

Pas., 2002, nr. 443

AANSLAGPROCEDURE
Termijn – Begin – Betekening van een dwangbevel – Vereiste vermeldingen.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
14 juni 2002
F.2001.0034.F

Pas., 2002, nr. 361

Aanslag op naam van een echtgenoot – Geen bezwaar door andere echtgenoot –
Invordering – Recht van verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal Goeminne.
27 juni 2002
C.1999.0190.N

A.C., 2002, nr. 385

Recht van bezwaar – Echtgenoot op wiens naam de belasting niet gevestigd is.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
27 juni 2002
C.2000.0427.N

A.C., 2002, nr. 392

Bezwaarschrift – Vordering in rechte – Bevel – Stuiting van de verjaring – Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
10 oktober 2002
C.2001.0067.F

Pas., 2002, nr. 526

VOORZIENING IN CASSATIE
Cassatiemiddel – Verzaking – Afstand – Vorm.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
3 juni 2002
F.2001.0044.F

Pas., 2002, nr. 337

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Invordering – Aanslag op naam van een echtgenoot – Geen bezwaar door andere
echtgenoot – Recht van verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal Goeminne.

– 380 –
27 juni 2002

C.1999.0190.N

A.C., 2002, nr. 385

Tenuitvoerlegging – Fiscaal derdenbeslag – Verplichtingen – Vordering te richten tot de
beslagrechter.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
12 september 2002
C.2001.0070.N

A.C., 2002, nr. 447

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Beslissingen – Gezag van gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationale verbintenissen – Handvest van de Verenigde Naties, hoofdstuk VII –
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie 955 – Internationaal Tribunaal voor
Ruanda – Gerechtelijke samenwerking – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van
beschuldiging – Geen bevestiging – Beslissing – Aard – Gevolg – Gezag van gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van
beschuldiging – Geen bevestiging – Beslissing – Gronden – Beoordeling door de
Belgische gerechten.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Verwerping van
een punt van de beschuldiging – Nieuwe akte van beschuldiging – Bijkomende
bewijselementen – Rechtsplegings– en bewijsvoeringsreglement – Artikel 47 –
Draagwijdte – Verwerping van de akte van beschuldiging van de Procureur – Hof van
Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de Belgische gerechten – Toepasselijke
rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationale verbintenissen – Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Rechtsplegings–
en bewijsvoeringsreglement – Toepassing op de nationale gerechten.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.

– 381 –
9 januari 2002

P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

JEUGDBESCHERMING
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Beslissing tot uit handen geven van de
jeugdrechtbank – Vervolgingen voor het bevoegde rechtscollege – Nieuwe feiten –
Bevoegdheid van de gewone rechter – Voorwaarden – Feiten gepleegd de dag na de
eindveroordeling door het bevoegde rechtscollege – Definitieve veroordeling.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop.
16 januari 2002
P.2002.0002.F

Pas., 2002, nr. 35

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding – Gevolgen t.a.v. de personen – T.a.v. de echtgenoten – Uitkering –
Toestand uitkeringsplichtige – Ingrijpende wijziging.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
18 april 2002
C.1999.0484.N

A.C., 2002, nr. 236

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen –
Regularisatie – Niet–verwijdering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
17 juni 2002
S.2001.0148.F

Pas., 2002, nr. 365

Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen –
Regularisatie – Niet–verwijdering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
7 oktober 2002
S.2000.0165.F

Pas., 2002, nr. 509

Opdrachten – Algemene opdracht – Maatschappelijk welzijn – Vreemdelingen – Bevel om
het grondgebied te verlaten – Definitief bevel om het grondgebied te verlaten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
23 december 2002
S.1997.0056.F

Pas., 2002, nr. 688

MACHTEN
RECHTERLIJKE MACHT
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

SCHEIDING DER MACHTEN
Werkloosheid – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Onjuiste verklaring – Niet afgelegde
verklaring – Administratieve sanctie – Directeur – Discretionaire bevoegdheid –
Administratieve beslissing – Motivering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
17 juni 2002
S.2001.0003.F

Pas., 2002, nr. 364

– 382 –
MAKELAAR
Vastgoedmakelaar – Vastgoedbemiddeling – Vaste beroepsgebruiken – Inschrijving –
Vereiste.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

MILIEURECHT
Gemeente – Belangen – Leefmilieu – Inwoner – Vordering in rechte.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
14 februari 2002
C.1999.0032.N

A.C., 2002, nr. 104

MINDERVALIDEN
Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde – Minister – Afstand – Gevolg – Tegemoetkomingen – Nog niet
gestorte bedragen – Schuldvergelijking.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0106.F

Pas., 2002, nr. 200

NIEUWE VORDERING
Burgerlijke zaken – Uitbreiding of wijziging van de vordering – Artikel 807, Ger.W. –
Toepasselijkheid in hoger beroep – Vereisten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
29 november 2002
C.2000.0729.N

A.C., 2002, nr. 645

NOTARIS
Vennoten – Aparte rechtspersoon – Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid –
Deontologie – Eerlijke handelsgebruiken.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Vastgoedbemiddeling – Geoorloofdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Uitvoerend beslag op onroerend goed – Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie –
Vervolgende schuldeiser – Schuldverplichting.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2000.0724.F

Pas., 2002, nr. 566

Uitvoerend beslag op onroerend goed – Aangestelde notaris – Honoraria – Provisie
gevraagd aan de vervolgende schuldeiser – Geen betaling – Weigering zijn dienst te
verlenen – Wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
24 oktober 2002
C.2000.0724.F

Pas., 2002, nr. 566

– 383 –
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Strafzaken – Opsporingsonderzoek – Nog te plegen misdrijf – Proactieve recherche –
Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
4 juni 2002
P.2002.0387.N

A.C., 2002, nr. 340

Strafzaken – Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Onderzoeksrechter – Aanhangigmaking – Afsluiting van het onderzoek.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Opsporingsonderzoek – Proactieve recherche – Voorafgaande schriftelijke toestemming
van het openbaar ministerie – Doel.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
4 juni 2002
P.2002.0387.N

A.C., 2002, nr. 340

Opsporingsonderzoek – Nog te plegen misdrijf – Proactieve recherche – Niet–proactieve
recherche – Onderscheid – Criterium.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
4 juni 2002
P.2002.0387.N

A.C., 2002, nr. 340

Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

ONDERZOEKSGERECHTEN
Zuivering van nietigheden.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.

Pas., 2002, nr. 479

– 384 –
9 januari 2002

P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Zuivering van nietigheden – Uitzonderingen.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Onttrekking van de zaak aan de Belgische
gerechten – Beslissing van het internationaal tribunaal – Verwerping van de akte van
beschuldiging van de Procureur – Hof van Cassatie – Verwijzing van de zaak naar de
onderzoeksrechter – Voortzetting van het onderzoek – Begrip – Regeling van de
rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Regeling van de rechtspleging – Buitenvervolgingstelling – Verzoek om aanvullend
onderzoek – Afwijzing – Motivering.
Conclusie van proc.–gen. du Jardin.
21 mei 2002
P.2001.0353.N

A.C., 2002, nr. 309

Regeling van de rechtspleging – Arresten en beschikkingen – Motiveringsplicht –
Grondslag.
Conclusie van proc.–gen. du Jardin.
21 mei 2002
P.2001.0353.N

A.C., 2002, nr. 309

Beschikking tot verwijzing – Eindbeslissing op de strafvordering – Cassatieberoep van de
beklaagde – Toezicht van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
5 juni 2002
P.2002.0318.F

Pas., 2002, nr. 341

Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van buitenvervolgingstelling – Wettige
verdediging – Gezag van het gerechtelijk gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
28 november 2002
C.2001.0102.F

Pas., 2002, nr. 640

ONDERZOEKSRECHTER
Aanhangigmaking – Afsluiting van het onderzoek.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

– 385 –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor buiten de
aanwezigheid van de partijen.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

ONROEREND EN ROEREND GOED
Onroerend goed – Vastgoedbemiddeling – Notaris – Geoorloofdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Onroerend goed – Vastgoedbemiddeling – Vaste beroepsgebruiken – Inschrijving –
Vereiste.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

Onroerend goed – Vastgoedbemiddeling – Notaris – Vennoten – Aparte rechtspersoon –
Geoorloofdheid – Deontologie – Eerlijke handelsgebruiken.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Gevolgen van de niet–ontvankelijkheid t.a.v. een
partij.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
31 januari 2002
C.2001.0201.N

A.C., 2002, nr. 73

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Plan van aanleg – Uitvoering – Recht op schadevergoeding – Ontstaan – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 december 2002
C.2000.0261.N

A.C., 2002, nr. 672

OPENBAAR MINISTERIE
Mededeling – Meerderjarige – Voorlopige bewindvoerder – Vordering tot toevoeging.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2002
C.2000.0092.N

A.C., 2002, nr. 331

OPENBARE ORDE
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Algemeen belang van de gemeenschap – Gewest –
Gemachtigd ambtenaar – Onderscheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Internationale openbare orde – Begrip – Vonnis gewezen door een buitenlandse
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rechtbank.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
29 april 2002
S.2001.0035.F

Pas., 2002, nr. 259

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Gunning – Onregelmatige gunning – Laagste regelmatige inschrijver.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
8 maart 2002
C.2000.0028.F

Pas., 2002, nr. 170

RAAD VAN STATE
Tijdig getroffen weigeringsbeslissing van de administratieve overheid – Nietigverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

Vernietigingsarrest – Gezag van gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Vlaamse Gemeenschap – Universiteiten –
Gesubsidieerde vrije universiteit – Personeel – Dienstbetrekking – Arbeidsovereenkomst
– Geschillen.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
6 september 2002
C.2002.0177.N

A.C., 2002, nr. 423

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Beroep tot nietigverklaring – Akte of reglement
van administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
6 september 2002
C.2002.0177.N

A.C., 2002, nr. 423

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Beroep tot nietigverklaring – Akte of reglement
van administratieve overheid – Vrije onderwijsinstelling – Klassenraad – Beslissing die
derden bindt.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
6 september 2002
C.2001.0382.N

A.C., 2002, nr. 422

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Internationale ambtelijke opdracht – Confrontatie – Videoconferentie –
Inverdenkinggestelde zonder bijstand van een advocaat in België – Geconfronteerde met
bijstand van een advocaat in het buitenland – Recht van verdediging – Miskenning –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

– 387 –
Bewijs – Beoordelingsvrijheid – Strafvordering – Overtuiging van de rechter – Feiten niet
aan tegenspraak voorgelegd.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0954.F

Pas., 2002, nr. 479

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Verbod uitspraak te doen over niet gevorderde zaken – Politierechtbank – Voetbalwet –
Beroep tegen de beslissing welke een administratief stadionverbod oplegt – Vernietiging
van de beslissing welke een stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel –
Beschikkingsbeginsel.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
17 januari 2002
C.2001.0128.N

A.C., 2002, nr. 38

Overleggen van stukken – Tijdstip – Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te
nemen.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
3 oktober 2002
C.2001.0511.F

Pas., 2002, nr. 506

RECHTEN VAN DE MENS
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 15 – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering –
Zorgverstrekkers – Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Verplichtingen – Inbreuken –
Administratieve geldboete – Strafsanctie.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 mei 2002
S.2001.0052.N

A.C., 2002, nr. 275

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Akte van beschuldiging – Geen bevestiging –
Beslissing – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Internationaal Tribunaal voor Ruanda – Beslissingen.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17
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Strafvordering – Algemeen rechtsbeginsel – Gezag van gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Raad van State – Nietigverklaring van een administratieve beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van buitenvervolgingstelling – Wettige
verdediging – Gezag van het gerechtelijk gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
28 november 2002
C.2001.0102.F

Pas., 2002, nr. 640

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Strafzaken – Strafvordering – Betrekkelijk gezag van gewijsde.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2001.1035.F

Pas., 2002, nr. 17

Beginsel van onpartijdigheid – Stedenbouw – Wijzen van herstel – Bestuurlijke overheid –
Keuze – Wettigheidstoezicht door de rechter – Beginsel van onpartijdigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Beginsel van onpartijdigheid – Actief bestuursorgaan – Toepassing – Miskenning –
Bewijs – Schijn van partijdigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Beschikkingsbeginsel – Politierechtbank – Voetbalwet – Beroep tegen de beslissing welke
een administratief stadionverbod oplegt – Vernietiging van de beslissing welke een
stadionverbod oplegt als beveiligingsmaatregel.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
17 januari 2002
C.2001.0128.N

A.C., 2002, nr. 38

Terugwerkende kracht van een vernietigingsarrest van de Raad van State – Geen
algemeen rechtsbeginsel.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken – Recht op rechtszekerheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
3 juni 2002
F.2001.0044.F

Pas., 2002, nr. 337

"Fraus omnia corrumpit" – Begrip – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst –
Herstelplicht – Medeaansprakelijkheid van de getroffene – Beklaagde – Opzettelijk
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misdrijf – Getroffene – Onvoorzichtigheid of nalatigheid.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
6 november 2002
P.2001.1108.F

Pas., 2002, nr. 584

RECHTSWEIGERING
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
11 oktober 2002
C.2001.0235.N

A.C., 2002, nr. 532

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
OP CONCLUSIE
Onderzoeksgerechten – Arresten en beschikkingen – Motiveringsplicht – Grondslag.
Conclusie van proc.–gen. du Jardin.
21 mei 2002
P.2001.0353.N

A.C., 2002, nr. 309

Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verzoek om aanvullend
onderzoek – Afwijzing – Motivering.
Conclusie van proc.–gen. du Jardin.
21 mei 2002
P.2001.0353.N

A.C., 2002, nr. 309

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Bijdragen – Loon – Kosten ten laste van de werkgever – Bewijslast.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2000.0193.F

Pas., 2002, nr. 22

Bijdragen – Schuld jegens de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Betaling – Niet
geregistreerde aannemer – Uitgevoerde werkzaamheden – Hoofdelijke aansprakelijkheid
van de opdrachtgever – Bedoelde bijdragen – Latere kwartalen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0032.F

Pas., 2002, nr. 198

Bijdragen – Vermindering – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad –
Nalatigheid – Verkeerde handelwijze – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 november 2002
S.2000.0036.F

Pas., 2002, nr. 623

Toepassingsgebied – Vervoerders van goederen – Begrip – Exploitant.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
9 december 2002
S.2001.0096.F

Pas., 2002, nr. 657
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ZELFSTANDIGEN
Rechtspersonen – Hoofdelijkheid – Inning – Verjaring – Stuiting – Aangetekende brief –
Aansluiting – Bijdragen – Vennoten – Mandatarissen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2001.0012.F

Pas., 2002, nr. 24

STEDENBOUW
BOUWVERGUNNING
Beroep bij de Koning – Rappelbrief – Termijn van dertig dagen – Tijdig getroffen
weigeringsbeslissing – Vernietiging door de Raad van State.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

Beroep bij de Koning – Stilzitten van de overheid – Rappelbrief – Gevolgen – Tijdstip van
verzending.
Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs.
4 april 2002
C.2000.0457.N

A.C., 2002, nr. 209

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Bestuurlijke overheid – Keuze van de wijze van herstel – Beslissing – Aard – Toetsing
door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Wijzen van herstel – Bestuurlijke overheid – Keuze – Wettigheidstoezicht door de rechter
– Beginsel van onpartijdigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

Openbare orde – Algemeen belang van de gemeenschap – Gewest – Gemachtigd
ambtenaar – Onderscheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
9 januari 2002
P.2000.0855.F

Pas., 2002, nr. 14

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Uitvoering – Onteigening – Recht op schadevergoeding – Ontstaan – Tijdstip.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 december 2002
C.2000.0261.N

A.C., 2002, nr. 672
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TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Mindervaliden – Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Minister –
Afstand – Gevolg – Tegemoetkomingen – Nog niet gestorte bedragen –
Schuldvergelijking.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0106.F

Pas., 2002, nr. 200

UITLEVERING
Vordering tot vernietiging – Vernietiging – Verwijzing – Veroordelend verstekvonnis –
Verzet van de uitgeleverde beklaagde – Vonnis dat het verzet niet ontvankelijk verklaart –
Op tegenspraak gewezen vonnis dat de specialiteit van de uitlevering miskent.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
30 januari 2002
P.2001.1289.F

Pas., 2002, nr. 62

Uitlevering van de betrokkene – Feiten gepleegd de uitlevering – Specialiteit van de
uitlevering.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
30 januari 2002
P.2001.1289.F

Pas., 2002, nr. 62

Specialiteit van de uitlevering.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
30 januari 2002
P.2001.1289.F

Pas., 2002, nr. 62

VERDENKING (GEWETTIGDE)
Te volgen procedure – Verplichting de onttrekking te vragen aan de rechter – Sanctie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
11 oktober 2002
C.2001.0235.N

A.C., 2002, nr. 532

VERJARING
BELASTINGZAKEN
Bevel.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
10 oktober 2002
C.2001.0067.F

Pas., 2002, nr. 526

BURGERLIJKE ZAKEN
Sociale zekerheid – Zelfstandigen – Bijdragen – Vennoten – Mandatarissen –
Rechtspersonen – Hoofdelijkheid – Inning – Aangetekende brief – Aansluiting.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2001.0012.F

Pas., 2002, nr. 24
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VERVOER
GOEDERENVERVOER
Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Artikel 23.4 – Verlies van goederen –
Vervoerder – Schadevergoeding – M.b.t. vervoer gemaakte kosten.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2002
C.1999.0123.N

A.C., 2002, nr. 328

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Verzekerde – Opzettelijke daad – Verzekeraar – Dekkinguitsluitende oorzaak –
Bewijslast.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
18 januari 2002
C.2000.0260.F
Wet
op
de
landverzekeringsovereenkomst
landverzekeringsovereenkomst – Inwerkingtreding.

Pas., 2002, nr. 42
–

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 april 2002
C.2001.0014.F

Annaliteit

van

de

Pas., 2002, nr. 242

W.A.M.–VERZEKERING
Modelovereenkomst – Ongeval in België of in het buitenland – Verhaal van de
verzekeraar.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
8 november 2002
C.2000.0159.N

A.C., 2002, nr. 592

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Dagvaarding – Coöperatieve vennootschap – Aanleg – Vennootschap in vereffening –
Partijen – Conclusies – Aanhef van het bestreden arrest – Vereffenaar – Arrest dat
niettemin in zake van de vennootschap in vereffening is gewezen – Cassatieberoep –
Eisers en verweerders – Verweerder.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
14 januari 2002
S.2001.0016.F

Pas., 2002, nr. 25

Overleggen van stukken – Tijdstip – Door de rechter bepaalde termijn om conclusie te
nemen.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
3 oktober 2002
C.2001.0511.F

Pas., 2002, nr. 506

STRAFZAKEN
Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid – Dekking – Voorwaarden –
Hof van Assisen – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
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20 maart 2002

P.2002.0144.F

Pas., 2002, nr. 191

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALLERLEI
Voorrecht van de onderaannemer.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
22 maart 2002
C.2000.0402.F

Pas., 2002, nr. 194

VORDERING IN RECHTE
Gemeente – Belangen – Inwoner – Leefmilieu.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
14 februari 2002
C.1999.0032.N

A.C., 2002, nr. 104

Gemeente – Belangen – Inwoner – Hoedanigheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
14 februari 2002
C.1999.0032.N

A.C., 2002, nr. 104

Burgerlijke zaken – Faillissement – Vordering van de curator – Schade voor de boedel.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

Burgerlijke zaken – Faillissement – Vordering van de curator.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 oktober 2002
C.2000.0476.N

A.C., 2002, nr. 564

VREEMDELINGEN
Bescherming – Grondwet – Uitzondering – Wet.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

Bescherming – Arbeidsvoorziening – Werkloosheid – Uitvoerende macht – Machtiging.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatie – Niet–verwijdering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
17 juni 2002
S.2001.0148.F

Pas., 2002, nr. 365

Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatie – Niet–verwijdering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
7 oktober 2002
S.2000.0165.F

Pas., 2002, nr. 509

Maatschappelijk welzijn – Bevel om het grondgebied te verlaten – Definitief bevel om het
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grondgebied te verlaten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
23 december 2002
S.1997.0056.F

Pas., 2002, nr. 688

WEGEN
Elektrische energie – Elektriciteitsleidingen – Verplaatsing – Kostenregeling – Beheerder
openbaar domein – Vergunninghouder – Betaling van de kosten tot het verplaatsen –
Weigering – Miskenning van wetsbepalingen – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
27 mei 2002
C.2000.0378.N

A.C., 2002, nr. 319

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Bloedproef na overlijden.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 april 2002
C.2001.0014.F

Pas., 2002, nr. 242

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
Vrijstelling.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
25 september 2002
P.2002.0153.F

Pas., 2002, nr. 478

WERKLOOSHEID
ALGEMEEN
Grondwet – Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering – Wet.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

Vreemdelingen – Bescherming – Uitvoerende macht – Machtiging.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

BEDRAG
Werknemer met gezinslast – Samenwonen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
7 oktober 2002
S.2001.0109.F

Pas., 2002, nr. 510

ALLERLEI
Onjuiste verklaring – Niet afgelegde verklaring – Administratieve sanctie – Directeur –
Bevoegdheden – Scheiding der machten – Discretionaire bevoegdheid – Administratieve
beslissing – Motivering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
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17 juni 2002

S.2001.0003.F

Pas., 2002, nr. 364

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Wet – Begrip – Grondwet – Vreemdelingen – Bescherming – Uitzondering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 maart 2002
S.2001.0091.F

Pas., 2002, nr. 199

WRAKING
Burgerlijke zaken – Verwerping – Geldboete – Kennelijk onontvankelijk verzoek.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
3 januari 2002
C.2001.0576.N

A.C., 2002, nr. 4

Strafzaken – Procedure – Vormvoorschriften en termijnen – Termijn voor de uitspraak –
Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal Duinslaeger.
17 september 2002
P.2002.0386.N

A.C., 2002, nr. 454

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Prestaties – Toekenning – Voorwaarden – Verzekeringsinstelling – Subrogatoire
vordering – Administratieve controle – R.I.Z.I.V. – Bevoegdheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
17 juni 2002
S.1998.0077.F

Pas., 2002, nr. 362

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Zorgverstrekkers – Kinesitherapeuten – Verpleegkundigen – Niet–bijhouden van het
verstrekkingenregister – Inbreuk – Administratieve geldboete – Administratieve sanctie –
Aard der sanctie.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 mei 2002
S.2001.0052.N

A.C., 2002, nr. 275

