ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2003 / NR. 13

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BEZORGD DOOR DE LEDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

ARRESTEN 2003
REGISTER

INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................... 3
INHOUD VAN DE ARRESTEN .......................................................................................................... 11
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST .................................................................... 11
DAAD ................................................................................................................................................. 11
OORZAAK ......................................................................................................................................... 11
HERSTELPLICHT ............................................................................................................................. 13
SCHADE ............................................................................................................................................ 16
OVEREENKOMSTEN. REGRES ...................................................................................................... 20
BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID ........................................................................................... 20
ADOPTIE .............................................................................................................................................. 21
ADVOCAAT ......................................................................................................................................... 21
AFSLUITING ........................................................................................................................................ 23
ARBEID ................................................................................................................................................. 23
ARBEIDSBESCHERMING ............................................................................................................... 23
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 23
ARBEIDSONGEVAL ........................................................................................................................... 24
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS ........................................................................................................... 24
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS) ................................................ 24
VERGOEDING .................................................................................................................................. 25
VERZEKERING ................................................................................................................................. 25
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ...................................................................... 26
ARBEIDSOVEREENKOMST ............................................................................................................. 26
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM ...................................................................................... 26
VERPLICHTINGEN .......................................................................................................................... 27
EINDE................................................................................................................................................ 27
VERJARING ...................................................................................................................................... 31
ARBEIDSVOORZIENING................................................................................................................... 31
BRUGPENSIOEN.............................................................................................................................. 31
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 32
ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) ....................................................... 32
ARTS ..................................................................................................................................................... 33
AUTEURSRECHT ................................................................................................................................ 33
BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN........................................................................ 34
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 34
BEDREIGINGEN .................................................................................................................................. 34
BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING ................................................................................. 34
BELASTING ......................................................................................................................................... 35
BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN .......................................................... 36
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ..................................................................... 36
BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) ......................... 39
BELEGGINGEN ................................................................................................................................... 39
BENELUX ............................................................................................................................................. 39
PREJUDICIELE GESCHILLEN ....................................................................................................... 39
VERDRAGSBEPALINGEN ............................................................................................................... 40
BEROEPSZIEKTE ................................................................................................................................ 41
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ................................................................................... 42
INTERNERING.................................................................................................................................. 42

–4–
HOGE COMMISSIE .......................................................................................................................... 42
BESLAG ................................................................................................................................................ 42
ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 42
BEWAREND BESLAG ...................................................................................................................... 43
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING ....................................................................................... 43
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 44
BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN ...................................................................................... 45
EXPLOOT .......................................................................................................................................... 45
GERECHTSBRIEF ............................................................................................................................ 45
IN HET BUITENLAND ..................................................................................................................... 46
BETICHTING VAN VALSHEID......................................................................................................... 46
BEVOEGDHEID EN AANLEG ........................................................................................................... 47
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 47
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 49
BEWAARGEVING ............................................................................................................................... 50
BEWIJS.................................................................................................................................................. 50
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 50
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 53
BEZIT .................................................................................................................................................... 58
BORGTOCHT ....................................................................................................................................... 59
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ............................................................................................ 59
CASSATIE ............................................................................................................................................ 61
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING .......................................................................................................................... 61
BEVOEGDHEID VAN HET HOF..................................................................................................... 63
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET .. 65
VERNIETIGING. OMVANG ............................................................................................................. 65
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 68
CASSATIEBEROEP ............................................................................................................................. 68
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 68
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 71
BELASTINGZAKEN .......................................................................................................................... 78
ARRESTEN RAAD VAN STATE ........................................................................................................ 79
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 79
CASSATIEMIDDELEN ....................................................................................................................... 79
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 79
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 83
BELASTINGZAKEN .......................................................................................................................... 87
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ................................................................................. 88
DAGVAARDING ................................................................................................................................. 89
DERDENVERZET ................................................................................................................................ 89
DESKUNDIGENONDERZOEK .......................................................................................................... 90
DIEFSTAL EN AFPERSING ............................................................................................................... 90
DIEREN ................................................................................................................................................. 90
DIERENARTS....................................................................................................................................... 91
DOUANE EN ACCIJNZEN ................................................................................................................. 91
DWANGSOM ....................................................................................................................................... 98
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ......................................................... 100
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE ................................................................................................ 100
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN ............................................................................................. 101
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN ............................................................................................ 101
BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ..................................... 102
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 102

–5–
EED ...................................................................................................................................................... 102
EIGENDOM ........................................................................................................................................ 102
ENERGIE ............................................................................................................................................ 103
ERFDIENSTBAARHEID ................................................................................................................... 104
EUROPESE UNIE............................................................................................................................... 104
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 104
PREJUDICIELE GESCHILLEN ..................................................................................................... 105
VERDRAGSBEPALINGEN ............................................................................................................. 106
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD ............. 109
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT ..................................................................... 109
GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) ................................................... 110
MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN ........... 110
GEESTESZIEKE ................................................................................................................................. 110
GEMEENSCHAP EN GEWEST ........................................................................................................ 111
GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN ........................................................................ 111
GEMEENTE ........................................................................................................................................ 111
GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN............................................ 112
RECHTSPLEGING.......................................................................................................................... 112
GEMEENTEBELASTINGEN .......................................................................................................... 112
GENEESKUNDE ................................................................................................................................ 112
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 112
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) ......................................... 112
BEROEPSORDEN ........................................................................................................................... 113
GERECHTSDEURWAARDER ......................................................................................................... 114
GERECHTSKOSTEN ......................................................................................................................... 114
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 114
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 114
GRONDWET....................................................................................................................................... 115
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) .............................................................................................. 115
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) .................................................................................. 117
GRONDWETTELIJK HOF ................................................................................................................ 119
HELING ............................................................................................................................................... 122
HERHALING ...................................................................................................................................... 123
HERROEPING VAN HET GEWIJSDE ............................................................................................. 123
HERZIENING ..................................................................................................................................... 123
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 123
HINDERLIJKE INRICHTINGEN ...................................................................................................... 124
HOF VAN ASSISEN .......................................................................................................................... 124
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF...................................................... 124
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF ................................................................ 125
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY ......... 125
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 126
HOGER BEROEP ............................................................................................................................... 126
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 126
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) ................. 126
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ....................................................... 130
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 135
HUUR VAN DIENSTEN .................................................................................................................... 135
HUUR VAN GOEDEREN .................................................................................................................. 136
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 136
PACHT ............................................................................................................................................. 136
HANDELSHUUR ............................................................................................................................ 138
HUWELIJK ......................................................................................................................................... 139

–6–
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS ........................................................................................... 140
WETTELIJK STELSEL .................................................................................................................... 140
IMMUNITEIT ..................................................................................................................................... 140
INDEPLAATSSTELLING ................................................................................................................. 141
INKOMSTENBELASTINGEN .......................................................................................................... 141
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 141
PERSONENBELASTING ................................................................................................................ 142
VENNOOTSCHAPSBELASTING.................................................................................................... 143
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET............................................................................ 145
AANSLAGPROCEDURE ................................................................................................................ 145
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP ........................................................................ 148
VOORZIENING IN CASSATIE ....................................................................................................... 149
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST ................... 149
KADASTRAAL INKOMEN .............................................................................................................. 150
INTERNATIONALE VERDRAGEN ................................................................................................ 150
INTERESTEN ..................................................................................................................................... 151
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 151
MORATOIRE INTERESTEN........................................................................................................... 151
COMPENSATOIRE INTERESTEN ................................................................................................. 152
INTERNATIONALE VERDRAGEN................................................................................................. 152
JEUGDBESCHERMING .................................................................................................................... 153
KOOP ................................................................................................................................................... 155
KOOPHANDEL. KOOPMAN ............................................................................................................ 157
KORT GEDING .................................................................................................................................. 157
LANDBOUW ...................................................................................................................................... 158
LASTER EN EERROOF ..................................................................................................................... 159
LASTGEVING .................................................................................................................................... 159
LENING ............................................................................................................................................... 159
LEVENSONDERHOUD ..................................................................................................................... 160
LOON .................................................................................................................................................. 161
BESCHERMING.............................................................................................................................. 161
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 161
LOTERIJ .............................................................................................................................................. 162
MACHTEN .......................................................................................................................................... 162
UITVOERENDE MACHT ............................................................................................................... 162
RECHTERLIJKE MACHT .............................................................................................................. 162
SCHEIDING DER MACHTEN ....................................................................................................... 162
MACHTSOVERSCHRIJDING .......................................................................................................... 163
MAKELAAR ....................................................................................................................................... 163
MANDELIGHEID............................................................................................................................... 164
MEINEED............................................................................................................................................ 164
MERKEN ............................................................................................................................................. 164
BENELUX–OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET ......................................................... 164
MILIEURECHT .................................................................................................................................. 164
MILITAIR............................................................................................................................................ 167
MINDERVALIDEN ............................................................................................................................ 167
MISBRUIK VAN VERTROUWEN ................................................................................................... 169
MISDRIJF ............................................................................................................................................ 169
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET 169
SOORTEN ........................................................................................................................................ 170
TOEREKENBAARHEID ................................................................................................................. 171
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND ............................................................................................. 172
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING .................................................................................. 174

–7–
POGING .......................................................................................................................................... 174
DEELNEMING ................................................................................................................................ 174
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 174
NATIONALITEIT ............................................................................................................................... 175
NIEUWE VORDERING ..................................................................................................................... 175
NOTARIS ............................................................................................................................................ 176
OMKOPING VAN AMBTENAREN ................................................................................................. 176
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ........................................ 177
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE .................................................................. 179
BESCHERMDE WERKNEMERS .................................................................................................... 179
ONDERWIJS ....................................................................................................................................... 180
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN .................................................................................................... 181
ONDERZOEKSGERECHTEN ........................................................................................................... 185
ONDERZOEKSRECHTER ................................................................................................................ 196
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE ................................................................................. 198
ONTVOERING VAN EEN KIND ..................................................................................................... 199
ONVERDEELDHEID ......................................................................................................................... 200
OPENBAAR MINISTERIE ................................................................................................................ 200
OPENBARE ORDE ............................................................................................................................ 202
OPLICHTING ..................................................................................................................................... 202
OVEREENKOMST ............................................................................................................................. 202
ALGEMENE BEGRIPPEN.............................................................................................................. 202
BESTANDDELEN ........................................................................................................................... 202
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN ................................................................... 203
VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING) ....................................................................... 205
EINDE.............................................................................................................................................. 205
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 205
OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) ..................................... 206
PARITAIR COMITE........................................................................................................................... 206
PENSIOEN .......................................................................................................................................... 207
WERKNEMERS ............................................................................................................................... 207
GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN ..................................................................... 208
POLITIE .............................................................................................................................................. 208
POLITIEK MISDRIJF......................................................................................................................... 209
PREJUDICIEEL GESCHIL ................................................................................................................ 209
RAAD VAN STATE ........................................................................................................................... 213
RECHT VAN VERDEDIGING .......................................................................................................... 215
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 215
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 216
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 222
RECHTBANKEN................................................................................................................................ 222
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 222
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 223
RECHTEN VAN DE MENS ............................................................................................................... 224
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 224
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS .......................................................................................... 224
INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE
RECHTEN ....................................................................................................................................... 237
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN .................... 237
RECHTERLIJK GEWIJSDE .............................................................................................................. 240
GEZAG VAN GEWIJSDE ............................................................................................................... 240
RECHTERLIJKE ORGANISATIE .................................................................................................... 242

–8–
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 242
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 243
RECHTERLIJKE TUCHT .................................................................................................................. 244
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) ........................................................................................... 245
RECHTSBIJSTAND ........................................................................................................................... 248
RECHTSMISBRUIK .......................................................................................................................... 248
RECHTSPERSOONLIJKHEID .......................................................................................................... 248
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN ...................................................................... 249
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 249
GEEN CONCLUSIE ........................................................................................................................ 250
OP CONCLUSIE ............................................................................................................................. 251
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 253
REGELING VAN RECHTSGEBIED ................................................................................................ 253
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 253
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 256
REGISTRATIE (RECHT VAN) ......................................................................................................... 256
SAMENHANG .................................................................................................................................... 257
SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN ............................................................................................ 257
SCHIP. SCHEEPVAART ................................................................................................................... 258
SCHULDVERGELIJKING................................................................................................................. 259
SCHULDVERNIEUWING ................................................................................................................. 260
SOCIALE ZEKERHEID ..................................................................................................................... 260
WERKNEMERS ............................................................................................................................... 260
ZELFSTANDIGEN .......................................................................................................................... 263
OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID ........................................................................................... 264
SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN ................................................................................................. 264
STEDENBOUW .................................................................................................................................. 264
BOUWVERGUNNING .................................................................................................................... 264
ONTEIGENING ............................................................................................................................... 265
SANCTIES ....................................................................................................................................... 265
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE ....... 266
RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG ...................................................................... 269
STRAF ................................................................................................................................................. 270
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID .............................................................. 270
VRIJHEIDSSTRAFFEN .................................................................................................................. 270
GELDBOETE EN OPDECIEMEN ................................................................................................. 270
ANDERE STRAFFEN...................................................................................................................... 271
ZWAARSTE STRAF ......................................................................................................................... 272
SAMENLOOP .................................................................................................................................. 273
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN ................................... 273
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN........................................................................................ 274
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 274
STRAFVORDERING ......................................................................................................................... 275
TAALGEBRUIK ................................................................................................................................. 276
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) ..................................................................................... 276
BESTUURSZAKEN ......................................................................................................................... 277
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE ......................................... 278
TUSSENKOMST ................................................................................................................................ 278
UITLEVERING ................................................................................................................................... 279
VAKBONDSAFVAARDIGING ........................................................................................................ 279
VALS GETUIGENIS .......................................................................................................................... 280
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN .................................................................... 280
VENNOOTSCHAPPEN...................................................................................................................... 281

–9–
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN ................................................................................................. 281
VERBINTENIS ................................................................................................................................... 282
VERHAAL OP DE RECHTER .......................................................................................................... 283
VERJARING ....................................................................................................................................... 284
BELASTINGZAKEN ........................................................................................................................ 284
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 284
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 286
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 288
VERKIEZINGEN ................................................................................................................................ 288
VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN ........................................... 288
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING ............... 288
PROBATIEUITSTEL ....................................................................................................................... 288
VERVOER ........................................................................................................................................... 289
PERSONENVERVOER ................................................................................................................... 289
GOEDERENVERVOER .................................................................................................................. 289
VERWIJZING NA CASSATIE .......................................................................................................... 290
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 290
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE .................................................. 290
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 290
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 293
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 296
VERZEKERING ................................................................................................................................. 296
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 296
LANDVERZEKERING .................................................................................................................... 296
W.A.M.–VERZEKERING ................................................................................................................ 298
VERZET .............................................................................................................................................. 300
VONNISSEN EN ARRESTEN........................................................................................................... 301
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 301
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 302
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 304
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 307
VOORLOPIGE HECHTENIS ............................................................................................................ 308
AANHOUDING ............................................................................................................................... 308
BEVEL TOT AANHOUDING.......................................................................................................... 308
HANDHAVING................................................................................................................................ 309
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN .................................................................... 315
BEVEL TOT MEDEBRENGING ..................................................................................................... 316
HOGER BEROEP ........................................................................................................................... 316
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING ....................................................................................... 317
INZAGE VAN HET DOSSIER ......................................................................................................... 317
GEVANGENNEMING ..................................................................................................................... 318
VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN ............................................................................................. 319
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 319
BIJZONDER VOORRECHT ........................................................................................................... 319
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 320
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING ........................................................................... 320
VORDERING IN RECHTE ................................................................................................................ 322
VREEMDELINGEN ........................................................................................................................... 323
WATERS ............................................................................................................................................. 326
WEGEN ............................................................................................................................................... 327
WEGVERKEER .................................................................................................................................. 328
WEGVERKEERSWET ..................................................................................................................... 328
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975 ........................................................................ 329

– 10 –

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN ............................................................................................ 330
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 331
WERKLOOSHEID.............................................................................................................................. 331
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 331
RECHT OP UITKERING ................................................................................................................ 332
BEDRAG .......................................................................................................................................... 333
WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN ............................................................ 333
UITLEGGING ................................................................................................................................. 333
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE ................................................................................. 334
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN .......................................................... 340
GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN ........................................................................ 340
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 341
WOONPLAATS .................................................................................................................................. 341
WRAKING .......................................................................................................................................... 342
ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING ............................................................................. 346
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 346
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING .......................................................................... 347
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING .................................................................................................. 348
CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ................................................................... 350

– 11 –

INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Uitvoerende macht – Verzuim een verordening uit te vaardigen – Niet te rechtvaardigen
periode.
De omstandigheid dat de uitvoerende macht geen verordening uitvaardigt, ook al schrijft
geen enkele wetsbepaling hem daartoe een termijn voor, kan een fout zijn in de zin van de
artikelen 1382 en 1383 B.W. (Artikelen 108 en 159 Grondwet 1994; Art. 20 Bijzondere
wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988.)
27 maart 2003
C.2002.0293.F
nr. 211
Maatstaf.
De aquiliaanse fout moet beoordeeld worden volgens de maatstaf van een normaal
zorgvuldig en omzichtig persoon die in dezelfde omstandigheden verkeert; bij die
beoordeling mag de rechter rekening houden met het gebruikelijke gedrag van een
persoon die dezelfde functie uitoefent en dezelfde kwalificatie heeft als degene wiens
aansprakelijkheid in het gedrang komt
5 juni 2003
C.2001.0252.F
nr. 337
Kadaster – Verplichting om inlichtingen in te winnen – Draagwijdte.
Wanneer het bestuur van het kadaster een uittreksel van kadastrale legger aflevert waarop
een lager kadastraal inkomen vermeld is dan hetgeen het kadaster later met terugwerkende
kracht heeft vastgesteld na werken aan onroerende goederen waarvan het door het
gemeentebestuur op de hoogte is gebracht en die pas gecontroleerd zijn na de retroactieve
vaststelling van voornoemd inkomen, begaat het geen fout aangezien dat bestuur, ook al is
het op de hoogte gebracht van werken in een onroerend goed, in de regel, niet het initiatief
moet nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de voltooiing van die
werken. (Artikelen 470, 472, 473 en 477 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 november 2003
C.2002.0429.F
nr. 589

OORZAAK
Oorzakelijk verband tussen fout en schade – Verbreking – Ingrijpen van een eigen
juridische oorzaak – Door een fout vergemakkelijkte diefstal.
Er is sprake van verbreking van het oorzakelijk verband, wanneer er tussen de fout en de
schade een eigen juridische oorzaak optreedt die onderstelt dat er een juridische
verantwoording bestaat buiten de fout; diefstal die ten gevolge van die fout kon
plaatsvinden, vormt geen onafhankelijke juridische verantwoording van de in aanmerking
genomen fout
20 maart 2003
C.2001.0572.F
nr. 180
Afwezigheid van fout in hoofde van een partij – Gevolgtrekking.
Is niet naar recht verantwoord het vonnis dat, uit het feit dat een botsing plaatsgreep en uit
de afwezigheid van een bewezen fout in hoofde van de ene bestuurder, een fout in
oorzakelijk verband met de schade in hoofde van de andere bestuurder afleidt en deze
bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden schade (Artikelen 1315, 1382
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en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
4 april 2003

C.2002.0139.N

nr. 226

Overheid – Ambtenaren – Ongeval veroorzaakt door een derde – Lonen en lasten –
Uitbetaling zonder tegenprestatie – Vergoeding – Voorwaarden – Wettelijke en
reglementsbepalingen.
De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten
op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of
reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, voor zover uit de
toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar
opgelegde uitbetalingen haar niet definitief ten laste moeten blijven
9 april 2003
P.2003.0049.F
nr. 235
Beoordeling door de rechter – Hof van Cassatie – Toezicht.
Hoewel de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij al dan niet
een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade afleidt, gaat het Hof van Cassatie
toch na of de rechter die beslissing wettig uit die vaststellingen heeft kunnen afleiden
30 april 2003
P.2003.0168.F
nr. 271
Begrip – Fout – Aanleiding van de schade.
De overweging volgens welke het ongeval waarvoor de beklaagde aansprakelijk is
gesteld, slechts de aanleiding en niet de oorzaak van de schade is geweest, volstaat niet
om een oorzakelijk verband uit te sluiten tussen de fout van de beklaagde en de schade die
de getroffene zegt geleden te hebben t.g.v. de door hem geleden arbeidsongeschiktheid,
aangezien de rechter moet vaststellen dat de schade zich zonder die fout en de daaruit
volgende arbeidsongeschiktheid niettemin op die wijze zou hebben voorgedaan
30 april 2003
P.2003.0168.F
nr. 271
Verkeersongeval – Min achttienjarige bromfietser – Risico–aanvaarding vanwege de
passagier.
Wanneer het feit dat de bestuurder van een bromfiets die jonger is dan achttien jaar een
passagier op zijn bromfiets heeft vervoerd, geen oorzaak of geen van de oorzaken van het
verkeersongeval is geweest en het ongeval evenmin te wijten is aan enige door een gebrek
aan rijervaring te wijten fout van de bestuurder, is de onvoorzichtigheid van de passagier,
die erin bestaat plaats te hebben genomen op de bromfiets terwijl hij wist dat de
bestuurder hem niet mocht vervoeren, zonder oorzakelijk verband met de schade die hij
lijdt
10 juni 2003
P.2002.1358.N
nr. 341
Oorzakelijk verband tussen fout en schade.
De rechter oordeelt onaantastbaar over het al dan niet bestaan van het oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade
30 september 2003
P.2002.1228.N
nr. 463
Oorzakelijk verband tussen fout en schade – Geen conclusie.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er
een oorzakelijk verband is tussen de fout van een beklaagde en het ongeval, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat het ongeval, zoals het zich concreet heeft voorgedaan, zonder
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die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd
30 september 2003
P.2002.1228.N

nr. 463

Overheid – Ambtenaren – Ongeval veroorzaakt door een derde – Lonen en lasten –
Betaling zonder tegenprestatie – Vergoeding – Voorwaarden – Wettelijke en
reglementaire verplichtingen.
De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten
op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of
reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, tenzij uit de inhoud
of draagwijdte van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de
voormelde, haar opgelegde uitbetalingen haar definitief ten laste moeten blijven
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614

HERSTELPLICHT
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 feit dat op een
wassende rivier talrijke stukken hout meegevoerd worden, is geen abnormaal kenmerk
van die rivier (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2001.0044.F
nr. 71
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 feit dat de
litigieuze trap geen trapleuning heeft waaraan men zich kan vasthouden om zijn
evenwicht te behouden of het te hervinden is een abnormaal kenmerk (Art. 1384, eerste
lid Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2001.0065.F
nr. 72
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; uit het heel
uitzonderlijk gebruik van een weg kan, in die mate, niet worden afgeleid dat die weg een
abnormaal kenmerk vertoonde omdat hij de stabilisator van een boorvoertuig niet kon
dragen; het gebrek van de zaak moet immers beoordeeld worden bij een gewoon gebruik
van de zaak en niet in de context van een volstrekt uitzonderlijk gebruik of een gebruik
dat de ontwerper van de zaak bijna niet kon voorzien (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0726.F
nr. 70
Samenloop van de
schadevergoeding.

onderscheiden

fouten

–

Vrijwaring

voor

de

volledige

Wanneer de rechter oordeelt dat de schade het gevolg is van de samenloop van de
onderscheiden fouten van verscheidene daders en dat ieder van hen ten opzichte van de
benadeelde tot volledige schadevergoeding gehouden is, kan hij, zo hij geen contractueel
bedongen vrijwaring vaststelt, niet beslissen dat in hun onderlinge verhouding een der
daders gehouden zal zijn de anderen in dezelfde mate te vrijwaren, zonder meteen het
oorzakelijk verband tussen de fout van deze laatsten en de schade te negeren
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6 februari 2003

C.2001.0426.F

nr. 89

Beoordeling door de bodemrechter.
Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en van
de getroffene, beoordeelt de feitenrechter in feite in welke mate elk van hen aansprakelijk
is voor de schade
12 februari 2003
P.2002.1465.F
nr. 100
Vermoeden – Grondslag – Arbeidsovereenkomst – Verband – Bevrijding van
aansprakelijkheid.
Het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door
hun minderjarig kind steunt op de verplichting om dat kind een passende opvoeding te
geven en er toezicht op te houden; deze verplichting heeft niets uit te staan met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een ouder, zodat deze zich niet kan bevrijden
van die aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat hij zich bij de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog, zware schuld of gewoonlijk
voorkomende lichte schuld (Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 18, eerste en
tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 februari 2003
C.2000.0354.N
nr. 107
Ontlenen van de gebrekkige zaak bij afwezigheid van haar eigenaar – Bewaarder van de
zaak.
Bewaarder van een zaak, in de zin van art. 1384, eerste lid, B.W., is hij die voor eigen
rekening ervan gebruik maakt, het genot ervan heeft of ze onder zich houdt, met recht van
leiding en toezicht; zulks is niet het geval voor degene die de zaak bij afwezigheid van
haar eigenaar ontleent, ook al kon de ontlener van die zaak er de voorbije tien jaar over
beschikken en beperkt gebruik ervan maken (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2002.0437.F
nr. 184
Opdrachtgever – Voorwaarden – Verkeersongeval.
De rechter beslist wettig om t.a.v. de aansteller art. 1384, derde lid, B.W., waarnaar art.
67, Wegverkeerswet, verwijst, toe te passen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde, die
als technicus voor die aansteller werkte, op het ogenblik van het ongeval een
weekendwacht verrichte en naar huis reed na bij een klant een herstelling te hebben
uitgevoerd (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek; Art. 67 Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 maart 2003
P.2002.1693.F
nr. 205
Schade – Zwartwerk – Bezoldigingen – Onrechtmatig voordeel.
Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving
niet tot vergoeding aanleiding kan geven
14 mei 2003
P.2002.1204.F
nr. 294
Voorwaarden – Vaststaande schade – Onrechtmatig voordeel.
De artikelen 1382 en 1383 B.W. verplichten de dader van een foutieve daad de door die
daad veroorzaakte schade te vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet in de derving
van een onrechtmatig voordeel bestaat
14 mei 2003
P.2002.1204.F
nr. 294
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Samenlopende fouten – Verplichting jegens getroffene om de schade te vergoeden –
Volledig herstel.
Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder die van de
getroffene, mag degene die de schade heeft veroorzaakt jegens de getroffene niet worden
veroordeeld tot volledige vergoeding van de schade
5 september 2003
C.2001.0602.F
nr. 416
Samenlopende fouten – Ernst van de fouten – Raming – Beoordeling door de rechter.
De rechter dient te beoordelen in hoeverre eenieders fout ertoe bijgedragen heeft de
schade te doen ontstaan en op die grondslag het aandeel van de schadevergoeding vast te
stellen dat door degene die de schade heeft veroorzaakt aan de getroffene verschuldigd is
5 september 2003
C.2001.0602.F
nr. 416
Gebrek van de zaak – Oorzaak – Ongeschiktheid voor het gebruik waartoe ze bestemd is.
De regel dat een zaak gebrekkig is in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek, wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde gevallen
schade kan veroorzaken, vereist niet dat het gebrek de zaak ongeschikt maakt voor het
gebruik waartoe ze bestemd is (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
12 september 2003
C.2002.0242.N
nr. 433
Instorting – Verzuim van onderhoud – Ouderdom – Aansprakelijkheid van de eigenaar.
De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan
veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in
de bouw; het verzuim van onderhoud kan het gevolg zijn van de ouderdom wanneer de
eigenaar van het gebouw verzuimd heeft de oude gedeelten ervan te vervangen. (Art.
1386 Burgerlijk Wetboek.)
19 september 2003
C.2002.0190.F
nr. 444
Vermoeden van aansprakelijkheid – Weerlegging van het vermoeden.
De onderwijzer wordt vermoed aansprakelijk te zijn voor de schade die zijn leerlingen
veroorzaken terwijl zij onder zijn toezicht staan; hij kan dat vermoeden van
aansprakelijkheid weerleggen als hij aantoont dat hij het feit, waardoor zijn
aansprakelijkheid in het geding komt, niet heeft kunnen voorkomen; het vermoeden van
aansprakelijkheid berust dus op een persoonlijke fout en kan door het bewijs van het
tegendeel weerlegd worden (Art. 1384, vierde en vijfde lid Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2003
C.2002.0628.F
nr. 490
Heler – Heling en diefstal – Gemeenschappelijke fout – Algehele schadevergoeding.
De heler van een gestolen voorwerp kan tot de algehele vergoeding van de schade geleden
door de eigenaar van dat voorwerp worden veroordeeld wanneer de heling en de diefstal
ten aanzien van de benadeelde een gemeenschappelijke fout opleveren die tot de schade
aanleiding heeft gegeven (Art. 505 Strafwetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0518.N
nr. 496
Overheid – Zaken – Aansprakelijkheid voor een zaak die men in bewaring heeft –
Openbare weg – Veiligheid – Kennis van de plaatselijke toestand door de getroffene.
Uit de omstandigheid dat de getroffene de slechte staat van een zaak kende of moest
kennen, kan de rechter niet wettig afleiden dat die zaak geen gebrek vertoont (Art. 1384,
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eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003

C.2002.0619.F

nr. 590

SCHADE
Toekomstige schade – Kapitalisatie – Rentevoet – Berekening.
Wanneer de schade wegens toekomstig inkomstenverlies wordt vergoed op de actuele
loonbasis door een onmiddellijke toekenning van een kapitaal, mag bij het vaststellen van
het aan een nominale rentevoet te kapitaliseren bedrag rekening worden gehouden met de
indexering van de lonen en met de munterosie, onverminderd de mogelijkheid die
aanpassing te ondervangen door een reële kapitalisatierentevoet waarin de loonindexering
en de muntontwaarding reeds zijn begrepen
20 januari 2003
C.2000.0612.N
nr. 36
Kapitalisatie – Reeds geleden schade – Toekomstige schade – Onderscheid.
Wanneer de rechter de schade kan berekenen op grond van juiste gegevens die gekend of
kunnen gekend zijn op de dag van de uitspraak, vermag hij niet de schade te begroten op
grond van hypothetische gegevens; hieruit volgt dat hij een onderscheid moet maken
tussen de schade die geleden is vóór de uitspraak omdat die kan worden berekend zonder
kapitalisatie op grond van de juiste bedragen die op datum van de uitspraak gekend of
kunnen gekend zijn en de toekomstige schade die niet op dergelijke wijze kan worden
berekend
25 maart 2003
P.2002.0417.N
nr. 196
Schade t.g.v. een misdrijf – Benadeelde – Vergoeding door de verzekeraar – Burgerlijke–
partijstelling van de verzekeraar – Eigen schade.
De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het
voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij, de verzekeraar van de huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de
financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, verantwoordt die veroordeling
niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is die eigen
schade heeft geleden (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Algemeen – Overheid – Ambtenaren – Ongeval veroorzaakt door een derde – Lonen en
lasten – Uitbetaling zonder tegenprestatie – Vergoeding – Voorwaarden – Wettelijke en
reglementsbepalingen.
De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten
op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of
reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, voor zover uit de
toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de voormelde, haar
opgelegde uitbetalingen haar niet definitief ten laste moeten blijven
9 april 2003
P.2003.0049.F
nr. 235
Raming – Volledige vergoeding.
Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert
dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden
wanneer de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld (Art. 80, § 1, 2° Wet
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van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Artikelen 14 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.)
9 april 2003
P.2003.0049.F
nr. 235
Publiekrechtelijk rechtspersoon – Werkgever – Fout van een derde – Geen
arbeidsprestaties van het personeelslid – Betaling wedde en bijdragen – Wettelijke,
reglementaire of contractuele verplichtingen.
Een publiekrechtelijke persoon die, ten gevolge van de fout van een derde, krachtens de
op hem rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, aan een van zijn
personeelsleden de wedde en de op die wedde rustende lasten moet doorbetalen zonder
arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op een vergoeding voor zover hij hierdoor
schade lijdt
10 april 2003
C.2001.0329.F
nr. 245
Publiekrechtelijk rechtspersoon – Werkgever – Fout van een derde – Geen
arbeidsprestaties van het personeelslid – Betaling wedde en bijdragen – Wettelijke,
reglementaire of contractuele verplichtingen – Schade.
Het bestaan van een verplichting om aan een van zijn personeelsleden de wedde en de op
die wedde rustende lasten door te betalen, sluit niet uit dat er schade is in de zin van art.
1382 B.W., tenzij uit de overeenkomst, de wet of het reglement volgt dat de betaling
definitief voor rekening moet blijven van degene die ze op die grond moet verrichten; de
rechter moet bij het bepalen van die schade niet vaststellen dat zij geen verband houdt met
de uitvoering van een wettelijke, reglementaire of overeengekomen verplichting
10 april 2003
C.2001.0329.F
nr. 245
Compensatoire interest – Rentevoet – Vaststelling – Aanpassing van de vergoeding.
Het arrest dat een vergoeding toekent die geactualiseerd is op de dag van de uitspraak,
beslist naar recht om een rentevoet van vijf percent, dat is lager dan de wettelijke
rentevoet, op de compensatoire interest op die schadevergoedingen toe te passen
8 mei 2003
C.2001.0429.F
nr. 285
Vaststaande schade – Onrechtmatig voordeel.
De artikelen 1382 en 1383 B.W. verplichten de dader van een foutieve daad de door die
daad veroorzaakte schade te vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet in de derving
van een onrechtmatig voordeel bestaat
14 mei 2003
P.2002.1204.F
nr. 294
Zwartwerk – Bezoldigingen – Onrechtmatig voordeel.
Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving
niet tot vergoeding aanleiding kan geven
14 mei 2003
P.2002.1204.F
nr. 294
Inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid – Berekening.
De schadevergoeding die wordt toegekend tot vergoeding van een inkomensverlies
wegens arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald op het verlies aan netto–inkomen, dit
is het bedrag na belastingheffing van het inkomen dat de getroffene zou hebben verdiend
17 juni 2003
P.2002.1412.N
nr. 356
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Inkomensverlies wegens arbeidsongeschiktheid – Netto–inkomen.
De schadevergoeding die wordt toegekend tot vergoeding van een inkomensverlies
wegens arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald op het verlies aan netto–inkomen, dit
is het bedrag na belastingheffing van het inkomen dat de getroffene zou hebben verdiend
17 juni 2003
P.2002.1412.N
nr. 356
Inkomensverlies – Schadevergoeding onderworpen aan belasting – Berekening.
Wanneer een toegekende schadevergoeding tot vergoeding van een inkomensverlies aan
belasting is onderworpen, moet de rechter het bedrag van die schadevergoeding derwijze
bepalen dat het netto–bedrag van die schadevergoeding overeenstemt met het te
vergoeden netto–inkomen
17 juni 2003
P.2002.1412.N
nr. 356
Toekomstige schade – Kapitalisatie – Wijze van berekening.
De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie
gaat ervan uit dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt die tijdens die
periode wordt geleden en dat het aldus toegekende kapitaal overeenstemt met de contante
waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen, zodat hij daartoe voor elk van
die verschuldigde bedragen rekening moet houden met de interest die het toegekende
bedrag normaal kan opbrengen vanaf het ogenblik waarop dat bedrag wordt toegekend tot
het ogenblik waarop de schade zich in de overeenstemmende periode verwezenlijkt (Art.
1382 Burgerlijk Wetboek.)
24 juni 2003
P.2003.0232.N
nr. 375
Toekomstige schade – Kapitalisatie – Wijze van berekening.
De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie
gaat ervan uit dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt die tijdens die
periode wordt geleden en dat het aldus toegekende kapitaal overeenstemt met de contante
waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen, zodat hij daartoe voor elk van
die verschuldigde bedragen rekening moet houden met de interest die het toegekende
bedrag normaal kan opbrengen vanaf het ogenblik waarop dat bedrag wordt toegekend tot
het ogenblik waarop de schade zich in de overeenstemmende periode verwezenlijkt (Art.
1382 Burgerlijk Wetboek.)
24 juni 2003
P.2003.0232.N
nr. 375
Schade ingevolge arbeidsongeschiktheid – Getroffene die een brugpensioen geniet.
De omstandigheid dat de getroffene van een door een derde foutief veroorzaakt ongeval
een brugpensioen geniet, verhindert niet noodzakelijk dat de getroffene schade lijdt
ingevolge zijn arbeidsongeschiktheid nu een brugpensioen niet uitsluit dat het slachtoffer
een economische waarde behoudt.
16 oktober 2003
C.2001.0580.N
nr. 505
Elementen – Seksuele schade – "Pretium voluptatis".
Het "pretium voluptatis" kan specifieke morele schade vormen
22 oktober 2003
P.2003.0669.F

nr. 517
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Raming – Veroordeling tot hoofdsom plus vergoedende interesten – Verrekening –
Betaalde voorschotten.
De artikelen 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die, na veroordeling
tot betaling van een hoofdsom plus compensatoire interesten als vergoeding voor de
geleden schade, beslist dat de reeds betaalde voorschotten eerst met de interesten,
waaronder de compensatoire interesten, en daarna met de hoofdsom moeten worden
verrekend (Artikelen 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0669.F
nr. 517
Compensatoire interest.
De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding die tot
herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend en
vergoeden de bijkomende schade uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de
benadeelde op de datum van de schade recht had
22 oktober 2003
P.2003.0669.F
nr. 517
Toekomstige, in de tijd voortdurende schade – Begroting door kapitalisatie – Toekomstige
muntontwaarding.
De rechter die een toekomstige, in de tijd voortdurende schade begroot door kapitalisatie
gaat ervan uit dat voor elke periode een bepaald bedrag de schade vergoedt, die tijdens die
periode wordt geleden; het aldus toegekende kapitaal stemt overeen met de contante
waarde van al deze in de toekomst verschuldigde bedragen. Bij de berekening van het
kapitaal moet de rechter bijgevolg rekening houden met de toekomstige muntontwaarding
die de koopkracht van de in de toekomst verschuldigde bedragen zal aantasten (Art. 1382
Burgerlijk Wetboek.)
28 oktober 2003
P.2003.0215.N
nr. 533
Derving van bedrijfsinkomsten – Rustpensioen – Vermindering – Onderscheiden schade.
De derving van bedrijfsinkomsten, die de getroffene lijdt t.g.v. het ongeval dat is
veroorzaakt door de fout van een derde, en de vermindering van het bedrag van het
rustpensioen t.g.v. dat inkomstenverlies, zijn afzonderlijke schadeposten
19 november 2003
P.2003.0890.F
nr. 578
Raming – Volledig herstel.
De benadeelde heeft, in de regel, recht op het volledig herstel van zijn schade
19 november 2003
P.2003.0890.F

nr. 578

Algemeen – Overheid – Ambtenaren – Ongeval veroorzaakt door een derde – Lonen en
lasten – Betaling zonder tegenprestatie – Vergoeding – Voorwaarden – Wettelijke en
reglementaire verplichtingen.
De overheid die, t.g.v. de fout van een derde, een van haar ambtenaren lonen en de lasten
op die lonen moet blijven uitbetalen krachtens de haar opgelegde wettelijke of
reglementaire verplichtingen, zonder als tegenprestatie arbeidsprestaties te hebben
genoten, heeft recht op een vergoeding voor de aldus geleden schade, tenzij uit de inhoud
of draagwijdte van de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen blijkt dat de
voormelde, haar opgelegde uitbetalingen haar definitief ten laste moeten blijven
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614
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Raming – Volledige vergoeding.
Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert
dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden
als de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614

OVEREENKOMSTEN. REGRES
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een
financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald
die verschuldigd was in geval van vernieling van het voertuig, wordt ten belope van die
vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen van zijn verzekerde
tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg
bevoegd om van die vordering kennis te nemen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Abnormale hinder – Fout van een derde – Verplichting om de hinder te vergoeden –
Voorwaarde.
Aangezien art. 544, B.W. iedere eigenaar het recht verleent om op een normale wijze van
zijn zaak te genieten en om een rechtsvordering in te stellen tegen de naburige eigenaar
die dat evenwicht verbroken heeft, ook al is de schade aan een fout van een derde te
wijten, is de eigenaar van een onroerend goed die door enig feit, verzuim of gedrag, het
evenwicht tussen de eigendommen verbreekt en de naburige eigenaar een stoornis oplegt
die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, hem een rechtmatige en
passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt (Art. 544
Burgerlijk Wetboek.)
24 april 2003
C.2001.0371.F
nr. 262
Aansprakelijkheid van de aansteller voor zijn aangestelde – Band van ondergeschiktheid.
De burgerlijke aansprakelijkheid van artikel 1384, derde lid, Burgerlijk Wetboek, van de
aansteller voor zijn aangestelde veronderstelt een band van ondergeschiktheid, dit wil
zeggen dat de aangestelde onder het gezag en het toezicht van de aansteller handelt; de
omstandigheid dat een natuurlijke persoon gelast is met de dagelijkse leiding van een
rechtspersoon sluit niet uit dat hij ter zake optreedt als aangestelde. (Art. 1384, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Misdrijf – Burgerlijke aansprakelijkheid – Aangestelde – Schriftelijke overeenkomst –
Beoordeling door de rechter – Toepassing.
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar op grond van feitelijke gegevens of een
natuurlijke persoon is opgetreden als aangestelde; hij is bij dit oordeel niet gehouden door
de schriftelijke overeenkomsten tussen deze persoon en de aansteller of een derde, maar
mag zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de zaak steunen
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29 april 2003

P.2002.1459.N

nr. 268

Aansprakelijkheid voor gebrekkige producten – Gebrekkig product.
Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te
verwachten, alle omstandigheden van het ogenblik in aanmerking genomen, met name de
presentatie van het product en het normaal of redelijkerwijze voorzienbaar gebruik van
het product; zulks kan het geval zijn met een tandbeugel, onder meer voor jonge kinderen,
die meestal niet bij machte zijn de gevaren van het gebruik in te schatten (Art. 5 Wet 25
feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.)
26 september 2003
C.2002.0362.F
nr. 459

ADOPTIE
Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling – Geadopteerde ouder dan vijftien jaar –
Homologatie – Voorwaarden – Persoonlijk statuut – Vreemde wet die alleen adoptie van
minderjarigen in hun eigen belang toestaat – Eerbiediging van privé– en gezinsleven –
Artikel 8, E.V.R.M. – Beperkingen.
In zoverre art. 8 E.V.R.M. eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé– en
gezinsleven waarborgt , legt het de Staten niet op een persoon het statuut van adoptant of
geadopteerde toe te kennen. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240
Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling – Geadopteerde ouder dan vijftien jaar –
Homologatie – Voorwaarden – Persoonlijk statuut – Vreemde wet die alleen adoptie van
minderjarigen in hun eigen belang toestaat – Eerbiediging van privé– en gezinsleven –
Artikel 8, E.V.R.M. – Beperkingen.
Aangezien art. 8 E.V.R.M. geen adoptierecht waarborgt, kan het middel dat het bestreden
arrest verwijt het begrip gezinsleven te miskennen niet tot cassatie leiden en is het dus
zonder belang. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240

ADVOCAAT
Artikel 2276bis, § 1, B.W. – Beëindiging van de taak – Taak van de advocaat.
De advocaten zijn ontlast van hun beroepsaansprakelijkheid en zijn niet meer
verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun
taak; de taak van de advocaat eindigt onder meer wanneer zijn cliënt op ondubbelzinnige
wijze een einde maakt aan zijn lastgeving (Art. 2276bis, § 1 Burgerlijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2002.0065.F
nr. 182
Opsporingsonderzoek – Geheim van het onderzoek – Gevolg – Inverdenkinggestelde –
Bijstand.
Het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, is geheim (Artikelen
28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Vertegenwoordiging – Inverdenkinggestelde – Voorlopige hechtenis.
In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de terechtzitting van de
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onderzoeksgerechten die over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen
door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet op de terechtzitting kan verschijnen
(Artikelen 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Beroepsuitoefening – Deontologische verplichtingen – Samenwerkingsverband met niet–
advocaten.
De deontologische verplichting die inhoudt dat de advocaat elk risico van
belangenconflict moet vermijden en een strikt beroepsgeheim moet in acht nemen, heeft
tot gevolg dat bepaalde vormen van samenwerking met die doelstellingen niet verenigbaar
zijn; dit geldt inzonderheid voor samenwerkingsvormen waarin, gelet op de aard van het
beroep van de personen met wie wordt samengewerkt en de maat van integratie van de
andere beroepsbeoefenaars, het gevaar voor belangenconflicten beduidend is (Art. 495
Gerechtelijk Wetboek.)
25 september 2003
C.2003.0139.N
nr. 456
Balie – Orde van Vlaamse balies – Reglement – Vordering tot nietigverklaring – Hof van
Cassatie – Vorderingsrecht.
Vooralsnog heeft alleen de procureur–generaal bij het Hof van cassatie het recht om bij
het Hof van cassatie de in art. 611, Ger.W. bedoelde vordering tot nietigverklaring van
een reglement van de Orde van Vlaamse balies, in te stellen. (Art. 501, § 1 Gerechtelijk
Wetboek.)
25 september 2003
C.2003.0138.N
nr. 455
Beroepsuitoefening – Deontologische verplichtingen – Samenwerkingsverband – Orde
van Vlaamse balies – Reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet–advocaten
– Beperking van de mededinging.
Zijn niet aantoonbaar vereist voor de handhaving van de belangen die de wetgever aan de
Orde van Vlaamse balies heeft toevertrouwd en worden derhalve vernietigd, de artikelen
2 en 3 van het Reglement inzake beroepsmatige samenwerking die een algemeen verbod
inhouden van een groeps– of samenwerkingsverband zonder nadere precisering van de
beroepen met wie samenwerking wordt verboden, ongeacht de vorm waarin de
samenwerking zou geschieden en zonder dat een afwijking van het verbod wordt
toegestaan (Art. 495 Gerechtelijk Wetboek; Art. 81.1 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
25 september 2003
C.2003.0139.N
nr. 456
Balie – Orde van Vlaamse balies – Beroepsuitoefening – Onderneming.
Advocaten die lid zijn van een balie aangesloten bij de Orde van Vlaamse balies zijn
ondernemingen in de zin van art. 81.1, EG–Verdrag
25 september 2003
C.2003.0139.N
nr. 456
Orde van Vlaamse balies – Reglement betreffende beroepsuitoefening – Besluit van een
ondernemingsvereniging.
Het door de Orde van Vlaamse balies vastgestelde "Reglement inzake beroepsmatige
samenwerking met niet–advocaten" dient te worden aangemerkt als een besluit van een
ondernemersvereniging in de zin van art. 81.1, EG–Verdrag
25 september 2003
C.2003.0139.N
nr. 456
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Recht van verdediging – Tuchtzaken – Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk vervolgd
werd zijn verdediging heeft voorgedragen – Invloed op de straftoemeting.
Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht
van verdediging, de appelrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een
tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de rechter heeft willen verdedigen door de
materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening houden bij de
beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. (Artikelen 6.1 en 6.3
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485

AFSLUITING
Vooraf bestaande muur – Gebruik – Overname.
Het voorschrift van artikel 663 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat, in steden en
voorsteden, eenieder zijn nabuur kan verplichten om bij te dragen tot het bouwen en
herstellen van de afsluiting die dient tot scheiding van hun in die steden en voorsteden
gelegen huizen, binnenplaatsen en tuinen, legt niet op dat een op de scheidingslijn vooraf
bestaande muur door de nabuur moet worden overgenomen als hij daar geen gebruik van
maakt. (Art. 663 Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2003
C.2002.0571.N
nr. 622

ARBEID
ARBEIDSBESCHERMING
Diensthoofd van onderneming – Ontslag – Functie.
De regel die bepaalt dat de werkgever het hoofd van dienst van veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen aanwijst, vervangt of verwijderd uit zijn functie, na
voorafgaand akkoord van het comité, beschermt niet het diensthoofd of zijn adjunct maar
de functie en verleent geen bescherming tegen ontslag (Art. 833.2.1 Algemeen reglement
voor de arbeidsbescherming; Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
6 januari 2003
S.2002.0021.N
nr. 9

ALLERLEI
Zwartwerk – Bezoldigingen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Schade –
Onrechtmatig voordeel.
Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan de derving
niet tot vergoeding aanleiding kan geven
14 mei 2003
P.2002.1204.F
nr. 294
Tewerkstelling van buitenlandse werknemers – Strafbaarheid – Toepasselijke wetgeving.
Nu zowel de artikelen 1, 4, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 van het koninklijk besluit nr 34 van 20
juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit als de
artikelen 2, 4, 5, 12, 1° en 2°, 14, 16, 17 en 18 van de wet van 30 april 1999 betreffende
de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, dezelfde aangelegenheid regelen, de
feiten onder dezelfde voorwaarden bestraffen en daarop dezelfde straffen stellen; volgt
hieruit dat de rechters wettig de nieuwe wet toepassen op de feiten die onder de werking
van de vroegere wet werden gepleegd
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4 november 2003

P.2003.0836.N

nr. 551

ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
Bewijs – Plotselinge gebeurtenis – Letsel – Oorzakelijk verband – Vermoeden –
Tegenbewijs – Beoordeling.
Het bij art. 9, Arbeidsongevallenwet gevestigd vermoeden volgens hetwelk er een causaal
verband is tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter
de zekerheid heeft of ervan overtuigd is dat het letsel niet het gevolg is van het ongeval
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 februari 2003
S.2002.0088.N
nr. 77
Begrip – Plotselinge gebeurtenis – Dagtaak – Uitoefening – Bijzonder element.
Inzake arbeidsongevallen is niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en
normale uitvoering van de dagtaak, waardoor letsel is kunnen ontstaan en dat kan worden
vastgesteld, te onderscheiden is van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Artikelen
7 en 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 oktober 2003
S.2002.0048.F
nr. 492
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Bordenwasser – Vloertrekker – Zich
oprichten.
De beweging waarmee een in een hotel tewerkgestelde bordenwasser zich uit een
voorovergebogen houding opricht bij het dweilen van de keukenvloer met een
vloertrekker, kan een plotselinge gebeurtenis zijn in de zin van de Arbeidsongevallenwet .
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
24 november 2003
S.2003.0044.F
nr. 593

WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
Begrip – Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten – Begrip – Traject in
rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Een traject heeft rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de
zin van artikel 8, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wanneer de
werknemer zich op dat traject bevindt om een verplichting na te komen die of een recht
uit te oefenen dat voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst
(Art. 8, § 2
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 januari 2003
S.2000.0007.F
nr. 27
Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten – Begrip.
De in artikel 8, § 2, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 gegeven opsomming
van de trajecten die met de weg naar en van het werk worden gelijkgesteld kan niet
worden uitgebreid tot de trajecten die de werknemer niet aflegt vanuit de plaats waar hij
werkt of die geen rechtstreeks verband hebben met het ontstaan, de uitvoering of de
beëindiging van de arbeidsovereenkomstwet (Art. 8, § 2 Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971.)
13 januari 2003
S.2000.0007.F
nr. 27
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Begrip – Normaal traject – Herhaaldelijk afgelegd traject.
Het begrip weg naar en van het werk sluit niet uit dat het normale traject dat de
werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar
hij werkt, en omgekeerd, herhaaldelijk wordt afgelegd om de overeengekomen arbeid te
verrichten (Art. 8, § 1, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
27 januari 2003
S.2000.0122.F
nr. 57
Begrip – Verblijfplaats – Woning van een derde.
Geen ongeval op de weg naar en van het werk is het ongeval dat zich voordoet tussen de
woning van de meter van de getroffene waar laatstgenoemde geregeld naartoe ging, maar
zonder de bedoeling aldaar zijn verblijfplaats te vestigen, en de plaats waar hij werkt
(Art. 8, § 1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 oktober 2003
S.2002.0038.F
nr. 491
Begrip – Normaal traject – Woning van een derde.
Geen ongeval op de weg naar en van het werk is het ongeval dat zich voordoet tussen de
woning van de meter van de getroffene waar laatstgenoemde geregeld naartoe ging, maar
zonder de bedoeling aldaar zijn verblijfplaats te vestigen, en de plaats waar hij werkt
(Art. 8, § 1, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
13 oktober 2003
S.2002.0038.F
nr. 491

VERGOEDING
Rente – Dodelijk arbeidsongeval – Getroffene en bloedverwanten in opgaande lijn –
Wonen onder één zelfde dak.
Het feit dat de werknemer, slachtoffer van een dodelijk arbeidsongeval op sommige
werkdagen een verblijfplaats bij zijn verloofde heeft, vanwaar hij zich op die dagen naar
de plaats van zijn werk begeeft en omgekeerd, sluit niet uit dat hij op een andere plaats
regelmatig en overwegend bij zijn ouders verblijft en aldaar het centrum van zijn
belangen heeft, dit wil zeggen onder hetzelfde dak woont (Artikelen 8, § 1, en 20
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
8 september 2003
S.2003.0007.N
nr. 421
Lijfrente – Feitelijk samenwonenden – Uitsluiting – Verantwoording.
De bekommernis om met betrekking tot het recht op een lijfrente alle betwistingen uit te
sluiten en de verschillen in de verplichting elkaar bijstand en onderhoud te verlenen,
verantwoorden dat wanneer twee personen samenwonen, maar voor hun gezin niet de
vorm van de wettelijke samenwoning of van het huwelijk gekozen hebben, de lijfrente
niet zou worden toegekend (Art. 12 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
17 november 2003
S.2003.0018.N
nr. 573

VERZEKERING
Verzekeraar – Verplichting – Schuld jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen – Bestaan
van de schuld – Vereisten.
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
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51ter, eerste lid, eerste zin Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
23 juni 2003
S.2002.0128.N

nr. 373

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 voorvalt binnen de termijn van
de rechtsvordering tot herziening; dit overlijden heeft dus wettelijk geen invloed op de
verplichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft jegens het Fonds voor
Arbeidsongevallen (Artikelen 51ter, eerste lid, tweede zin, en 72 Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.)
23 juni 2003
S.2002.0128.N
nr. 373
Fonds voor Arbeidsongevallen – Taken – Artikel 63, Arbeidsongevallenwet – Geen
meldingsplicht aan ziekteverzekeringsinstelling – Ongevallen vóór 1 januari 1988 –
Schadeloosstelling na herzieningsperiode.
De in artikel 63 van de Arbeidsongevallenwet omschreven meldingsplicht van de
arbeidsongevallenverzekeraar aan de verzekeringsinstelling waarbij de getroffene is
aangesloten of waar hij is ingeschreven overeenkomstig de wetgeving betreffende de
verplichte verzekering tegen ziekte– en invaliditeit, is niet aan het Fonds voor
arbeidsongevallen opgelegd; deze meldingsplicht is evenmin opgelegd in het geval het
Fonds, ingevolge de artikelen 25bis en 58bis, § 1, 3°, van de Arbeidsongevallenwet
vergoedingen dient te betalen in verband met ongevallen die de getroffene overkomen zijn
vóór 1 januari 1988. (Artikelen 63, 25bis en 58bis, § 1, 3° Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971.)
8 september 2003
S.2002.0125.N
nr. 419

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Rijkswacht – Toepasselijke wetsbepalingen.
De leden van de rijkswacht zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. (Art. 1, § 1 Wet 27 dec. 1973; Art. 1, tweede
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.)
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614

ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Bewijs – Bewijslast.
Het bestreden arrest schendt geen wettelijke bepaling die geen verband houdt met de
bepalingen betreffende de bewijslast door de beslissing dat eiser, die de bewijslast draagt,
het bewijs niet levert van het bestaan van de door hem aangevoerde arbeidsovereenkomst,
te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter beoordeling onderworpen
feiten niet wijzen op het bestaan van een dergelijke overeenkomst, ook al hebben die
feiten geen betrekking op de bestaansvereisten van de arbeidsovereenkomst of volstaan ze
niet om het bestaan ervan uit te sluiten. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0089.F
nr. 194
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VERPLICHTINGEN
Ouder – Aansprakelijkheid – Vermoeden – Grondslag – Verband – Bevrijding van
aansprakelijkheid.
Het vermoeden van aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door
hun minderjarig kind steunt op de verplichting om dat kind een passende opvoeding te
geven en er toezicht op te houden; deze verplichting heeft niets uit te staan met de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst van een ouder, zodat deze zich niet kan bevrijden
van die aansprakelijkheid door het bewijs te leveren dat hij zich bij de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst niet schuldig heeft gemaakt aan bedrog, zware schuld of gewoonlijk
voorkomende lichte schuld (Art. 1384, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 18, eerste en
tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 februari 2003
C.2000.0354.N
nr. 107

EINDE
Geldigheid – Werkgever – Lasthebber van de werkgever – Opzegging, door de lasthebber
gegeven buiten de perken van de lastgeving – Bekrachtiging door de lastgever – Gevolgen
– Werknemer.
Wanneer de lasthebber van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
met opzegging beëindigt zonder daartoe gemachtigd te zijn, en de werkgever die
handeling bekrachtigt, werkt die bekrachtiging door de werkgever enkel terug tot de dag
van de opzegging op voorwaarde dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan een recht
dat de werknemer krachtens de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten ten gevolge
van de opzegging verkregen heeft (Artikelen 1338 en 1998, al. 2 Burgerlijk Wetboek;
Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
13 januari 2003
S.2002.0025.F
nr. 29
Concurrentiebeding – Geldigheidsvoorwaarden – Nietig beding – Geen voorziene
betaling van compensatoire vergoeding – Belang van werknemer.
Het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst dat niet beantwoordt aan de
geldigheidsvoorwaarde van de voorziene betaling van een enige en forfaitaire vergoeding
voor de werkgever heeft tot gevolg dat de bediende dit concurrentiebeding niet dient na te
leven en steeds de nietigheid ervan kan inroepen; deze nietigheid is relatief en kan alleen
door de bediende worden aangevoerd (Artikelen 65, § 2, vijfde lid, 4°, en 86, § 1 Wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
20 januari 2003
S.2002.0018.N
nr. 37
Concurrentiebeding – Nietig beding – Geen voorziene betaling van compensatoire
vergoeding – Werknemer – Dekking van nietigheid.
Wanneer een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst nietig is, omdat het niet
beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarde van de voorziene betaling van een enige en
forfaitaire vergoeding daar de werkgever en de bediende deze nietigheid niet inroept,
verleent dit hem niet het recht op de minimum compensatoire vergoeding; de dekking van
de nietigheid van het concurrentiebeding heeft niet tot gevolg dat de werkgever gehouden
is tot de betaling van de compensatoire vergoeding waartoe hij zich niet heeft verbonden.
(Artikelen 65, § 2, vijfde lid, 4°, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
20 januari 2003
S.2002.0018.N
nr. 37
Als dringende reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt beschouwd
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elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en
de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt; die regel wordt derhalve
geschonden wanneer de rechter voor de uitspraak over de toelaatbaarheid van de
aangevoerde dringende reden andere criteria hanteert (Art. 35 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
27 januari 2003
S.2002.0071.F
nr. 61
Hogere bediende – Termijn – Vaststelling door rechter – In aanmerking te nemen
omstandigheden.
Bij het vaststellen van de opzeggingstermijn ten aanzien van de bediende, bedoeld in
artikel 82, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet, dient de rechter rekening te houden
met omstandigheden die bestonden op het ogenblik van de kennisgeving van het ontslag,
in zoverre deze omstandigheden de voor de bediende bestaande kans om een
gelijkwaardige betrekking te vinden, beïnvloeden (Art. 82, § 2 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 februari 2003
S.2002.0090.N
nr. 78
Handelsvertegenwoordiger – Geen nadeel – Bewijs.
De handelsvertegenwoordiger lijdt geen nadeel dat hem recht geeft op een
uitwinningsvergoeding
wanneer
de
bodemrechter
vaststelt
dat
die
handelsvertegenwoordiger erin geslaagd is zijn nieuwe werkgever het cliënteel te
verschaffen dat hij vroeger bij zijn vorige werkgever heeft aangebracht (Art. 101, eerste
lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 maart 2003
S.2002.0030.F
nr. 160
Handelsvertegenwoordiger – Geen nadeel – Bewijs – Tijdstip – Algemene regel –
Uitzondering.
Wanneer de handelsvertegenwoordiger zich beroept op het recht op een
uitwinningsvergoeding, moet het door de werkgever te bewijzen feit dat de
vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft in de regel worden beoordeeld op het
tijdstip waarop de overeenkomst wordt beëindigd; het feit dat genoemde
vertegenwoordiger geen nadeel geleden heeft door verlies van cliënteel kan evenwel,
wanneer hij een activiteit voortzet waardoor hij dat cliënteel kan behouden, worden
afgeleid uit feiten die dagtekenen van na de beëindiging van de overeenkomst (Art. 101,
eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 maart 2003
S.2002.0030.F
nr. 160
Werknemer – Onregelmatige beëindiging – Eindejaarspremie – Recht – Voorwaarden –
Algemeen verbindende collectieve arbeidsovereenkomst – Paritair Comité voor de handel
in voedingswaren – Vrijwillig verlaten van onderneming.
Uit de bepaling van artikel 2, §2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 mei
1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair Comité voor de handel in
voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie die wordt toegekend aan werklieden en
werksters die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1, maar die ten minste drie
jaar anciënniteit hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de
loop van het jaar, volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie jaar
anciënniteit heeft uit vrije wil de onderneming verlaat ongeacht de wijze waarop dit
geschiedt. (Art. 2, § 2 C.A.O. 12 mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair
Comité voor de handel in voedingswaren betreffende de eindejaarspremie.)
17 maart 2003
S.2002.0052.N
nr. 172
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Werknemer – Ontslag – Dading – Toestemming – Geweld.
De beslissing van het bestreden arrest volgens welke het geweld, dat het bewezen
verklaart, onrechtmatig of ongeoorloofd is, wordt afdoende verantwoord door de niet door
een middel bekritiseerde overweging van dat arrest dat, los van het onderzoek van de door
de werkgever aan de werknemer verweten feiten, eerstgenoemde jegens laatstgenoemde
geweld heeft gebruikt dat onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de omstandigheden
waaronder de werkgever de litigieuze dading ter ondertekening aan de werknemer heeft
voorgelegd. (Artikelen 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0092.F
nr. 195
Begrip – Fout.
Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de termijn te
beëindigen (Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
7 april 2003
S.2000.0013.F
nr. 229
Afstand – Dading.
De werknemer die bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kwijting voor saldo van
rekening geeft, kan tegelijkertijd afstand van rechten doen of een dading aangaan, doch
deze moeten in het kwijtschrift voor saldo van rekening in afzonderlijke bewoordingen
worden bedongen (Art. 42 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
Art. 12 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
7 april 2003
S.2002.0110.F
nr. 231
Door de werkgever gegeven ontslag – Verschillende door de werkgever aangevoerde
feiten – Bediende – Geen fout binnen de wettelijke termijn voor ontslag – Gevolg –
Voorafgaande feiten – Onderzoek.
Wanneer een arrest de feiten die drie of minder dan drie werkdagen aan het ontslag
wegens dringende reden zijn voorafgegaan, niet als een fout aanmerkt, hoeft het de feiten
die dagtekenen van meer dan drie werkdagen voor dat ontslag niet te onderzoeken; deze
kunnen immers geen invloed hebben op de ernst van een gedrag dat niet als een fout is
aangemerkt (Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
7 april 2003
S.2000.0013.F
nr. 229
Onregelmatige beëindiging door bediende na te korte opzegging door de andere partij –
Vergoeding – Vaststelling.
In geval van onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende,
tijdens de door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn, is de bediende aan de
werkgever een opzeggingsvergoeding verschuldigd; deze vergoeding is gelijk aan het
lopend loon dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die de bediende in acht diende te
nemen, weliswaar ervan uitgaande dat de arbeidsovereenkomst alleszins ten einde kwam
op het ogenblik dat de voorheen door de werkgever in acht genomen opzeggingstermijn
zou verlopen zijn (Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 april 2003
S.2002.0028.N
nr. 253
Ontstaan van het recht.
Als de bediende is ontslagen met een opzeggingstermijn die korter is dan die waarop hij
aanspraak kan maken, ontstaat het recht van de bediende op een aanvullende
opzeggingsvergoeding
wegens
deze
onregelmatige
beëindiging
van
de

– 30 –
arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de kennisgeving van de opzegging, hoewel de
arbeidsovereenkomst nog tijdens de in acht genomen opzeggingstermijn blijft
voortbestaan; dit recht van de bediende kan niet worden beïnvloed door latere
gebeurtenissen (Artikelen 39 en 82, §§ 3 en 4 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
14 april 2003
S.2002.0028.N
nr. 253
Onregelmatige beëindiging door bediende na te korte opzegging door de andere partij –
Bediende – Aanspraak op aanvullende opzeggingsvergoeding.
De onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de bediende tijdens de
door de werkgever in acht genomen te korte opzeggingstermijn heeft geen invloed op het
verworven recht van de bediende op de aanvullende forfaitaire opzeggingsvergoeding
wegens de vroegere onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de
werkgever (Art. 39 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
14 april 2003
S.2002.0028.N
nr. 253
Concurrentiebeding – Werklieden – Bedienden – Geldigheid – Voorwaarden – Begrip –
Niet–inachtneming – Nietigheid – Betrekkelijke nietigheid – Werknemer.
De voorwaarden inzake loon als bedoeld in het eerste tot het vierde lid van artikel 65, § 2,
van de Arbeidsovereenkomstenwet zijn evenzeer als de voorwaarden, bepaald in het
vijfde lid, geldigheidsvereisten van het concurrentiebeding. De niet–inachtneming ervan
leidt tot de betrekkelijke nietigheid waarop alleen de werknemer zich kan beroepen
(Artikelen 65, § 2, eerste tot vijfde lid, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
30 juni 2003
S.2002.0098.F
nr. 387
Wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst.
De partij die eenzijdig, al was het tijdelijk, één van de wezenlijke bestanddelen van de
arbeidsovereenkomst wijzigt, maakt aan die overeenkomst onmiddellijk en onrechtmatig
een einde (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
13 oktober 2003
S.2003.0010.F
nr. 493
Bedienden – Niet–concurrentiebeding – Werkgever – Afstand – Vormvoorwaarde.
De afstand van de werkelijke toepassing van het concurrentiebeding door de werkgever is
aan geen enkele bijzondere vormvoorwaarde onderworpen (Art. 65 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
20 oktober 2003
S.2003.0033.N
nr. 514
Niet–concurrentiebeding – Vergoedingen – Eisbaarheid.
Een werkgever die van de toepassing van het concurrentiebeding niet afziet is de
forfaitaire vergoeding verschuldigd zonder dat vereist is dat de werknemer door het
naleven van het beding schade lijdt. (Artikelen 65 en 86 Wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten.)
20 oktober 2003
S.2003.0033.N
nr. 514
Overeenkomst – Onbepaalde tijd – Termijn – Vaste termijn behoudens voorafgaande
beëindiging – Wettigheid – Vaststelling.
Geen enkele wetsbepaling, inzonderheid geen enkele bepaling van de
Arbeidsovereenkomstenwet, verbiedt dat de werkgever en de werknemer bedingen dat in
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de arbeidsovereenkomst die zij voor een onbepaalde tijd sluiten of hebben gesloten een
vaste termijn is bepaald waarmee de overeenkomst eindigt als zij tot dan is blijven bestaan
(Artikelen 7 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
8 december 2003
S.2003.0053.F
nr. 634
Gerechtelijke ontbinding – Vordering in rechte – Bevoegdheid van de bodemrechter –
Verplichting – Verweten tekortkoming – Voldoende zwaarwichtige tekortkoming.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering van de werknemer tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verworpen wanneer de feitenrechter op
grond van een beoordeling van de feitelijke omstandigheden beslist, enerzijds, dat de
werkgever, door de hem verweten beslissing waarbij de werknemer economisch werkloos
wordt gemaakt, niet tekort gekomen is aan zijn contractuele verplichtingen en, anderzijds,
dat de hem eveneens verweten loonsvermindering weliswaar bewezen is maar te wijten is
aan een fout van de personeelsdienst die door de werkgever is verbeterd zodra hij ervan
op de hoogte werd gebracht, zodat die enige tekortkoming van de werkgever aan zijn
verplichtingen niet zwaarwichtig genoeg is (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 20,
1° en 3°, en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 december 2003
S.2003.0055.F
nr. 665

VERJARING
Syndicaal afgevaardigde – Uitoefening opdracht veiligheidscomité – Afdanking –
Inleidende dagvaarding – Vordering op grond van artikel 16 Wet 19 maart 1991 – Latere
vordering bij conclusie – Forfaitaire vergoeding – Statuut syndicaal afgevaardigde –
Opzeggingsvergoeding – Virtueel in dagvaarding begrepen vorderingen – Stuiting –
Dagvaarding – Stuitende kracht – Grenzen.
Het voorwerp van de latere vordering tot verkrijging van de opzeggingsvergoeding en van
de in artikel 22, 3°, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 1983
bepaalde forfaitaire vergoeding zijn virtueel begrepen in het voorwerp van de inleidende
vordering van eiseres tot verkrijging op grond van artikel 1, § 4, b) negende lid, a van de
wet van 10 juni 1952 van de bijzondere ontslagvergoeding van artikel 16 en 17 van de wet
van 19 maart 1991, die zowel de schade ingevolge het onregelmatig ontslag, zijnde het
ontslag zonder inachtneming van de wettelijk verplichte opzeggingstermijn, als deze
ingevolge de miskenning van de bijzondere bescherming van de werknemer, syndicaal
afgevaardigde, vergoedt; bijgevolg stuit de dagvaarding vóór het gerecht de verjaring van
de latere bij conclusie neergelegde vorderingen (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek; Artikelen
22, 3° en 39 C.A.O. 14 sept. 1983; Art. 1, § 4, b), negende lid a Wet van 10 juni 1952
betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van
het werk en van de werkplaatsen.)
17 maart 2003
S.2001.0182.N
nr. 170

ARBEIDSVOORZIENING
BRUGPENSIOEN
Inhouding – Conventioneel brugpensioen – Aanvullende vergoeding.
De aanvullende vergoeding in de zin van artikel 1, eerste lid, 3°, van het koninklijk besluit
nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invaliditeitsuitkeringen en
brugpensioenen, is de vergoeding bedoeld in de op 19 december 1974 in de Nationale
Arbeidsraad gesloten collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 tot invoering van een
regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers
indien zij worden ontslagen, die algemeen verbindend is verklaard bij het koninklijk
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besluit van 16 januari 1975, of de vergoeding bedoeld ofwel in een collectieve
arbeidsovereenkomst ofwel in een door de Minister voor Arbeidsvoorziening en
Tewerkstelling goedgekeurd collectief akkoord, voor zover zij voordelen toekennen die
op zijn minst gelijkwaardig zijn aan die bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr.
17. (Art. 1, eerste lid, 3° K.B. nr 33 van 30 maart 1982.)
10 maart 2003
S.2001.0127.F
nr. 159

ALLERLEI
Zeelieden – Pool – Ambtshalve intrekking van inschrijving – Directeur – Gebonden
bevoegdheid – Criteria.
De ambtshalve intrekking van de inschrijving in de Pool der zeelieden, van de zeeman die
zich bij het verstrijken van de schorsingstermijn niet bij de Pool aanbiedt, geschiedt door
de directeur zonder enige beleidsruimte ingevolge een gebonden bevoegdheid en is
gegrond op een objectief feit dat niet gekwalificeerd wordt als een foutieve handeling of
nalatigheid van de betrokkene; de intrekking is aan geen andere vereiste onderworpen dan
de loutere vaststelling te weten: het niet aanbieden bij het verstrijken van de
schorsingstermijn. (Art. 14, § 1 K.B. 9 april 1965 betreffende de Pool van de Zeelieden ter
Koopvaardij.)
3 november 2003
S.2003.0030.N
nr. 548

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Orde van architecten – Provinciale raad – Tuchtzaken – Gewettigde verdenking.
Wanneer uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt of geen
mogelijk gebrek aan objectiviteit kan worden afgeleid, kunnen zij bij de verzoeker tot
onttrekking geen wettige verdenking doen ontstaan in verband met de strikte
onpartijdigheid van de Raad van de Orde bij de behandeling van de zaak. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2003.0016.N
nr. 143
Orde van architecten – Provinciale raad – Tuchtzaken – Gewettigde verdenking.
De omstandigheid dat in 1991 de tuchtvervolging tegen de verzoeker aan een provinciale
raad van de Orde van architecten werd onttrokken kan geen wettige verdenking doen
ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van dezelfde, maar thans uit andere
leden samengestelde provinciale raad bij de behandeling van de tuchtvervolging die
betrekking heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de meer dan tien jaar geleden
ingestelde tuchtvervolging (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2003.0016.N
nr. 143
Tuchtrechtelijk onderzoek – Beslissing van de provinciale raad – Hoger beroep door
nationale raad – Belang – Ontvankelijkheid – Orde van architecten.
De nationale raad van de Orde van architecten is geen vervolgende partij bij de raden van
de Orde, en hoeft geen reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om hoger beroep
tegen de beslissing van de provinciale raad van de Orde te kunnen instellen (Artikelen 17
en 18 Gerechtelijk Wetboek; Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde der Architecten.)
20 november 2003
D.2002.0028.N
nr. 585
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Orde van architecten – Reglement van beroepsplichten – K.B. 18 april 1985 – Aard van
het besluit.
Het K.B. van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde
van architecten vastgesteld reglement van beroepsplichten kan niet beschouwd worden als
een reglementair besluit dat aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State moest worden overgemaakt (Art. 3, § 1, eerste lid, (oud) Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
20 november 2003
D.2002.0028.N
nr. 585

ARTS
Ziekenhuisgeneesheer – Ziekenhuis – Beheerder – Medische Raad – Advies – Afzetting –
Begrip – Overeenkomst voor een bepaalde duur.
De regel volgens welke de Medische Raad aan de beheerder een advies verstrekt over de
afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden, vereist
niet dat de afzetting wordt opgelegd als sanctie; zij is van toepassing in het geval dat de
voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer, die door
stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet wordt vernieuwd
ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken van die termijn, de
contractueel bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht (Art. 125,
eerste lid, 7° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
15 september 2003
C.2002.0127.F
nr. 434
Orde der geneesheren – Provinciale raad – Bevoegdheid – Inschrijving op de lijst –
Woonplaats buiten de provincie – Geen regularisatie.
De bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren om zich uit te
spreken over handelingen gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de
provincie waarin hij is ingeschreven wordt niet aangetast en blijft onverminderd gelden in
het geval de arts zijn woonplaats buiten de provincie waar hij is ingeschreven verplaatst
zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben aangevraagd en
verkregen. (Artikelen 2, 5, eerste lid en 6,2° K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren.)
30 oktober 2003
D.2003.0001.N
nr. 544

AUTEURSRECHT
Wet 30 juni 1994 – Beschermde tekst – Samenvatting – Verboden overneming – Criteria.
Noch de lengte van de samenvatting noch het feit dat de lezer van de samenvatting het
samengevatte origineel moet raadplegen, zijn determinerend bij de beoordeling van de
auteursrechtelijke inbreuk; van auteursrechtelijk verboden overneming is sprake als het
beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde
trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken
te weinig verschillen opdat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden
aangenomen (Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige
rechten.)
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454
Wet 30 juni 1994 – Werk van letterkunde of kunst – Tekst in tijdschrift of op elektronische
drager – Samenvatting in een nieuwe tekst – Auteursrechtelijke bescherming –
Wetenschappelijk nut.
De tekst weergegeven in een tijdschrift of op een elektronische drager kan de vorm zijn
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waarin de maker zijn ideeën uitwerkt; valt onder de auteursrechtelijke bescherming, het
overnemen van elementen die de oorspronkelijkheid van deze tekst uitmaken, in een tekst
die als samenvatting wordt gepresenteerd; de omstandigheid dat het nut van een
wetenschappelijke publicatie van een samenvatting hierin kan bestaan dat de tekst die
wordt samengevat zo getrouw mogelijk wordt weergegeven, met overneming van de
bewoordingen en de structuur, sluit op zichzelf niet uit dat het auteursrecht kan worden
aangetast (Art. 1, § 1 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige
rechten.)
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454
Muziekwerk – Weergave – Bescherming van de auteur – Uitzondering – Familiekring.
Een bedrijfsfeest dat strikt voorbehouden is voor de personeelsleden en hun naaste
familie, echtgenotes en kinderen, dat plaatsvindt in een lokaal dat niet voor het publiek
toegankelijk is, kan niet worden aangemerkt als de "familiekring" waarbinnen de auteur
van een werk zich niet kan verzetten tegen de kosteloze privé–mededeling van een op
geoorloofde wijze openbaar gemaakt werk (Art. 22, § 1, 3° Wet 30 juni 1994 betreffende
de auteursrechten en de naburige rechten.)
21 november 2003
C.2002.0347.F
nr. 588

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
ALLERLEI
Beleggingsonderneming – Beleggingsdienst – Uitoefenen van bedrijf.
Het bedrijf uitoefenen van een beleggingsonderneming omvat niet alleen het verrichten
van beleggingsdiensten zelf, maar ook het aanbieden ervan (Artikelen 44, 46,1°, 47, §1
en 148, §4, 1° Wet 6 april 1995.)
4 maart 2003
P.2002.0978.N
nr. 148

BEDREIGINGEN
Onder bevel of onder een voorwaarde.
De omstandigheid dat de bedreiging is ingegeven door de angst van de dader om zijn kind
te zien ontvoeren, sluit het bij art. 327 Sw. bestrafte misdrijf niet uit. (Art. 327
Strafwetboek.)
19 november 2003
P.2003.0969.F
nr. 579

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
Lijkstoet – Gemeenteverordening – Overtreding – Straf.
Overtreders van een gemeentelijke verordening betreffende de begraafplaatsen en de
lijkbezorging die uitgevaardigd is ter uitvoering van de wet van 20 juli 1971 op de
begraafplaatsen en de lijkbezorging worden gestraft met de in art. 315 Sw. bepaalde
straffen (Art. 29 Wet 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Art. 315
Strafwetboek.)
5 december 2003
C.2003.0032.F
nr. 630
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BELASTING
Allerlei – Algemene rechtsbeginselen – Werking in de tijd – Niet–terugwerkende kracht
van een wet – Belastingwet.
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen 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 die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen,
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten
die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar
ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet–terugwerkende kracht van een wet.
Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter van aftrekbare bedrijfslasten
ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten
die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs
wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (Art. 50, 8° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
21 februari 2003
F.2001.0016.N
nr. 127
Commerciële radio– en televisiereclame – Inkomsten – Bedragen die door de Franse
Gemeenschap op een gedeelte van die inkomsten geïnd worden ten voordele van de
geschreven pers – Geen retributie van een bijzondere prestatie – Aard van de belasting.
Het arrest dat, enerzijds, van oordeel is dat de heffing die de Franse Gemeenschap op
grond van haar gezag verricht op de inkomsten van de commerciële reclame van de
rechtspersoon die verweerster is, gebruikt wordt om de geschreven pers en dus de vrijheid
van meningsuiting in het algemeen belang te handhaven, en anderdeels van oordeel is dat
die heffingen geen rechtstreekse en geïndividualiseerde tegenprestatie vormen voor enige
bijzondere dienst van de Franse Gemeenschap ten voordele van verweerster, maar dat ze
ertoe strekken de inkomstenverliezen van de geschreven pers te compenseren, welke
compensatie verweerster geen enkel voordeel oplevert, beslist naar recht dat de
gevorderde bedragen, aangezien ze geen enkele bijzondere dienst aan die rechtspersoon
vergoeden, een belasting zijn
20 maart 2003
C.2001.0269.F
nr. 179
De belasting is een heffing die op grond van hun gezag, door de Staat, de gewesten, de
gemeenschappen, de provinciën of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van
de personen die op hun grondgebied leven of aldaar belangen bezitten, om ze voor de
diensten van openbaar nut te gebruiken
20 maart 2003
C.2001.0269.F
nr. 179
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Vuilvracht – Berekening – Omzettingscoëfficient – Waarde – Vervanging – Heffingsjaar –
Werking in de tijd.
De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt
berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet,
zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen
en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt
in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht. (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 108 Wet 4 aug. 1986; Artikelen 35quinquies en 35septies Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 45,
§§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992.)
11 september 2003
C.2001.0115.N
nr. 427
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Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Begrip – Raming –
Belastingfraude – Ontwijking van een belasting – Toepassing – Inkohiering.
Wanneer de rechter, met toepassing van artikelen 42, 3°, en 43bis Sw., de
vermogensvoordelen raamt die uit een misdrijf zijn verkregen, kan hij beslissen dat de
ontwijking van een belasting een dergelijk voordeel vormt; dat voordeel verdwijnt niet
gewoon door inkohiering (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516

BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN
Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de
wetgever niet, ter bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het
algemeen belang beschouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet voor
dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten
5 november 2003
P.2003.0810.F
nr. 556

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Verzet tegen dwangbevel – Afwijzing – Recht op hoger beroep – Beperkingen –
Verplichting tot consignatie.
Artikel 92, tweede lid, van het B.T.W.–Wetboek, dat het recht van hoger beroep tegen de
rechterlijke beslissing waarbij het verzet tegen het dwangbevel is afgewezen, onderwerpt
aan de verplichting het bedrag van de verschuldigde sommen in consignatie te geven, legt
het bevoegde bestuur de verplichting op rekening te houden met de concrete gegevens van
elke zaak, met inbegrip van de financiële toestand van de belastingplichtige (Art. 92,
tweede lid Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
3 januari 2003
C.2000.0318.N
nr. 6
Inhouding van B.T.W.–tegoeden – Toetsing door de beslagrechter.
In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid
van de inhouding van B.T.W.–tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te
toetsen of de schuldvordering van de Administratie, hoewel betwist, prima facie een
zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude aangevoerd
in de processen–verbaal van de B.T.W.–administratie de inhoudingsmaatregel kunnen
rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om
de belangen van de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit tussen
de aangewende middelen en het nagestreefde doel (Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 8.1, § 3 K.B. nr 4 van 29 dec. 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals
gewijzigd door art. 8 K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993.)
3 januari 2003
C.2000.0116.N
nr. 4
Inhouding van B.T.W.–tegoeden – Wettelijke regeling – Gevolgen – Mogelijkheid tot
rechterlijke toetsing – Onwettelijkheid van de bij K.B. nr 4 uitgewerkte regeling.
Uit artikel 76, § 1, derde lid B.T.W.–Wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding van B.T.W.–tegoeden te
voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder
derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de geldigheid van de
inhouding te laten toetsen door de rechter. De hoven en de rechtbanken mogen de
aspecten van de regeling vervat in artikel 8.1, § 3, van het K.B. nr 4 van 29 december
1969 die een daadwerkelijk rechterlijk toezicht in de weg staan overeenkomstig artikel
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159 van de Grondwet niet toepassen. (Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van de Belasting
over de Toegevoegde Waarde; Art. 8.1, § 3 K.B. nr 4 van 29 dec. 1969 met betrekking tot
de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd door art. 8
K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993.)
3 januari 2003
C.2000.0116.N
nr. 4
Aftrekregeling – Gemengde belastingplichtige – Aftrek volgens het algemeen
verhoudingsgetal – Afwijking – Aftrek volgens het werkelijk gebruik – Voorwaarden –
Machtiging van de minister van Financiën – Rol van de rechter.
Gemengde belastingplichtigen moeten hun recht op aftrek in beginsel uitoefenen volgens
het algemeen verhoudingsgetal bepaald in art. 46, § 1, W.B.T.W., tenzij wanneer de
minister van Financiën, ambtshalve of op verzoek, vergunning heeft verleend, op grond
van § 2 van dat artikel, om de berekening te maken op grond van het werkelijk gebruik; in
de gevallen waarin dergelijke vergunning niet werd verleend, komt het niet aan de rechter
toe de berekening toe te staan op grond van het werkelijk gebruik. (Art. 46, §§ 1 en 2
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
2 oktober 2003
C.2001.0301.N
nr. 469
Aftrekregeling – Gemengde belastingplichtige – Aftrek volgens het algemeen
verhoudingsgetal – Cumulatie met de aftrekbeperking van 50 % inzake automobielen voor
personenvervoer.
De in hoofde van de gemengde belastingplichtige aftrekbare B.T.W. dient te worden
vastgesteld overeenkomstig de verhouding bepaald bij toepassing van artikel 46, § 1, van
het B.T.W.–Wetboek, na voorafgaandelijk de aftrekbeperking van 50 % in aanmerking te
hebben genomen die artikel 45, § 2, eerste lid, van dat wetboek oplegt ten aanzien van
leveringen, diensten en invoer van automobielen voor personenvervoer (Artikelen 45, §
2, eerste lid en 46, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
2 oktober 2003
C.2001.0422.N
nr. 470
Wettelijke regeling – Gevolgen – Mogelijkheid tot rechterlijke toetsing – Inhouding van
B.T.W.–tegoeden – Toepassingsvoorwaarden.
Uit artikel 76, § 1, derde lid B.T.W.–Wetboek, dat aan de Koning opdracht heeft gegeven
in een aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding van B.T.W.–tegoeden te
voorzien, volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen heeft als een bewarend beslag onder
derden, inzonderheid wat betreft het recht van de belastingplichtige de geldigheid van de
inhouding te laten toetsen door de rechter; uit die wetsbepaling volgt niet dat de inhouding
alleen mag worden gedaan wanneer aan alle voorwaarden van het Gerechtelijk Wetboek
voor het leggen van een beslag onder derden is voldaan (Art. 76, § 1, derde lid Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 8.1, § 3 K.B. nr 4 van 29 dec. 1969
met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals
gewijzigd door art. 8 K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993.)
6 november 2003
C.2000.0144.N
nr. 559
Inhouding van B.T.W.–tegoeden – Toetsing door de beslagrechter.
In het kader van het jurisdictioneel toezicht over de regelmatigheid en de rechtmatigheid
van de inhouding van B.T.W.–tegoeden, behoort het tot de taak van de beslagrechter te
toetsen of de schuldvordering van de Administratie, hoewel betwist, prima facie een
zekere en vaststaande vordering uitmaakt in de zin van artikel 1415 van het Gerechtelijk
Wetboek, en inzonderheid of de bewijselementen of aanwijzingen van fraude aangevoerd
in de processen–verbaal van de B.T.W.–administratie de inhoudingsmaatregel kunnen
rechtvaardigen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak, de noodzaak om
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de belangen van de Schatkist te beschermen en de noodzakelijke proportionaliteit tussen
de aangewende middelen en het nagestreefde doel (Art. 76, § 1, derde lid Wetboek van
de Belasting over de Toegevoegde Waarde; Art. 8.1, § 3 K.B. nr 4 van 29 dec. 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, zoals
gewijzigd door art. 8 K.B. 29 dec. 1992 en vervangen door art. 7 K.B. 4 april 1993.)
6 november 2003
C.2000.0144.N
nr. 559
Administratieve sancties – Geldboete – Dwangbevel – Verzet van de belastingplichtige –
Saisine van de rechter.
De feitenrechter bij wie verzet wordt gedaan tegen een dwangbevel dat een geldboete
oplegt, moet zijn uitspraak niet noodzakelijk beperken tot de wettigheid van de
gevorderde boete abstract beschouwd; hij kan evenzeer het bedrag van de verschuldigde
B.T.W. vaststellen indien de belastingplichtige op verzet de terugvordering vraagt van
reeds onder voorbehoud betaalde of ingehouden bedragen (Art. 89 Wetboek van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
6 november 2003
C.2001.0147.N
nr. 560
Verplichting een factuur af te geven – Uitzondering – Beperking – Goederen die kennelijk
bestemd zijn voor handelsgebruik of beroepsgebruik.
Als kennelijk bestemd voor handelsgebruik of beroepsgebruik, in de zin van art. 8, tweede
lid, 6°, K.B. 23 juli 1969, moeten worden aangemerkt die goederen die alleen of in
hoofdzaak voor gebruik of verhandeling in een handel of bedrijf in aanmerking komen of
waarvan de wijze van aanbieding, zoals verpakking, gebruiksaanwijzing, hoeveelheden,
expliciet of impliciet op zodanig gebruik of zodanige verhandeling is ingericht; die
goederen zijn door hun aard of wijze van aanbieding alleen dan niet meer kennelijk voor
handelsgebruik of beroepsgebruik bestemd, wanneer ze in zulke mate ook door
particulieren worden gekocht dat bij het publiek, wanneer het met die goederen of die
wijze van aanbieding wordt geconfronteerd, geen spontane associatie met handelsgebruik
of beroepsgebruik wordt gewekt (Art. 8 K.B. nr 1 van 23 juli 1969.)
21 november 2003
C.2002.0245.F
nr. 587
Belastingschuldige – Belastingplichtige.
Het arrest dat beslist dat degene die een gebouwencomplex heeft opgetrokken dat hij wil
verhuren niet aan B.T.W. onderworpen is omdat de verhuur van onroerende goederen met
het oog waarop hij diensten heeft geleverd op zich, ingevolge art. 44, § 3, 2°, W.B.T.W.,
van de belasting is vrijgesteld, verwart de hoedanigheid van degene die aan de B.T.W.
onderworpen is met degene die B.T.W. verschuldigd is. (Art. 19, § 2, eerste lid, 1°
Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
12 december 2003
C.2002.0130.F
nr. 643
Bouw en verhuur van onroerende goederen – Economische activiteit.
Degene die het gebouwencomplex dat hij heeft laten optrekken, wil exploiteren en die
investering wil laten opbrengen door geregeld en regelmatig huur te innen, oefent een
economische activiteit uit. (Art. 4, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.)
12 december 2003
C.2002.0130.F
nr. 643
Fiscale ambtenaren – Onderzoeksbevoegdheid – Vrije toegang tot de ruimten waar de
activiteit wordt uitgeoefend – Onderzoek van de aldaar aangetroffen boeken en stukken.
Uit het onderlinge verband van de artikelen 61, § 1, eerste lid, en 63, eerste lid, 1°, BTW–
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Wetboek volgt dat de in artikel 63, eerste lid, 1°, van dat wetboek bedoelde
controlemaatregel te onderscheiden is van de in artikel 61, § 1, eerste lid, van dat wetboek
bedoelde controlemaatregel en dat artikel 63, eerste lid, 1°, BTW–Wetboek beoogt aan de
bevoegde ambtenaren een onderzoeksbevoegdheid te verlenen die zij niet uit artikel 61, §
1, eerste lid, van dat wetboek putten; hieruit volgt dat de bevoegde ambtenaren, krachtens
artikel 63, eerste lid, 1°, BTW–Wetboek, het recht hebben na te gaan welke boeken en
stukken zich bevinden in de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend alsook de
boeken en stukken die zij aldaar aantreffen, te onderzoeken, zonder voorafgaand om de
voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken.
16 december 2003
P.2003.1087.N
nr. 653

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE)
Verkeersbelasting op motorvoertuigen – Vrijstellingen – Voertuigen uitsluitend
aangewend tot verhuring met bestuurder – Artikel 159 Gw. (1994) – Verhuring met het
oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden.
De machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten
vast te stellen van de in artikel 5, § 1, 8°, W.I.G.B. voorziene vrijstelling van
verkeersbelasting voor de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot verhuring
met bestuurder, houdt voor de Koning niet de macht in om de toepassing van deze
vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer van personen ter
gelegenheid van plechtigheden (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen; Art. 15, § 2, 2° K.B. 8 juli
1970.)
16 oktober 2003
F.2001.0029.N
nr. 506
Verkeersbelasting op motorvoertuigen – Vrijstellingen – Voertuigen uitsluitend
aangewend tot verhuring met bestuurder.
Art. 5, § 1, 8°, van het W.I.G.B., krachtens hetwelk de autovoertuigen die uitsluitend
aangewend worden tot verhuring met bestuurder van de verkeersbelasting op de
autovoertuigen zijn vrijgesteld, vereist niet dat de verhuring gebeurt met het oog op het
vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden. (Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen.)
16 oktober 2003
F.2001.0029.N
nr. 506

BELEGGINGEN
Beleggingsonderneming – Uitoefenen van bedrijf – Beleggingsdienst.
Het bedrijf uitoefenen van een beleggingsonderneming omvat niet alleen het verrichten
van beleggingsdiensten zelf, maar ook het aanbieden ervan (Artikelen 44, 46,1°, 47, §1
en 148, §4, 1° Wet 6 april 1995.)
4 maart 2003
P.2002.0978.N
nr. 148

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof – Vraag om uitlegging van een voor België,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Vraag ambtshalve opgeworpen door het
Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
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gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 Verdrag
Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of, m.b.t. de
dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom betrekking heeft op de
aanmaning die een rechtbank in kortgeding aan een partij richt, om in het kader van een
voorlopige regeling van de contractuele verhouding tussen die partijen een geldsom ter
beschikking van een wederpartij te stellen, moet het Hof in de regel die vraag aan het
Benelux–Gerechtshof voorleggen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.)
27 februari 2003
C.2002.0107.F
nr. 139
Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof – Vraag om uitlegging van een voor België,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Vraag ambtshalve opgeworpen door het
Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van cassatie.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens art. 1 Verdrag
Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of, m.b.t. de
dwangsom, de veroordeling tot betaling van een geldsom betrekking heeft op de
aanmaning die een rechtbank in kortgeding aan een partij richt om aan een wederpartij, in
het kader van een voorlopige regeling van de contractuele verhouding tussen die partijen
een gedeelte van de exploitatie–opbrengsten opnieuw over te dragen, moet het Hof in de
regel die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voorleggen? (Art. 6 Verdrag van 31 maart
1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.)
27 februari 2003
C.2001.0432.F
nr. 137
Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof – Vraag om uitlegging van een voor België,
Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Dwangsom – Wachttermijn – Aard –
Vraag ambtshalve opgeworpen voor het Hof van cassatie – Verplichting voor het Hof van
cassatie.
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 is gerezen, zoals de vraag, m.b.t.
de dwangsom, of de in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Beneluxwet bedoelde
termijn naar zijn aard een termijn is die moet worden aangezien als een procesrechtelijke
termijn die beheerst wordt door het nationale recht van elk der lidstaten en, indien deze
vraag ontkennend moet worden beantwoord, of het een termijn is die wordt verlengd tot
de eerstvolgende werkdag, wanneer hij vervalt op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, moet het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof overleggen
(Art. 1, vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom; Artikelen 1 en 6
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–
gerechtshof; Artikelen 53 en 1385bis, vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 december 2003
C.2002.0550.N
nr. 640

VERDRAGSBEPALINGEN
Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom – Aard van de rechtsregel –
Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 Verdrag Benelux–
Gerechtshof
27 februari 2003
C.2002.0107.F
nr. 139
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Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom – Aard van de rechtsregel –
Voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 Verdrag Benelux–
Gerechtshof.
27 februari 2003
C.2001.0432.F
nr. 137
Verzekeringen
–
W.A.M.–verzekering
–
Uitzondering
–
Kentekenplaat,
handelaarskentekenplaat genoemd – Motorrijtuig – Maximale cilinderinhoud –
Tegenstelbaar karakter – Benadeelde.
De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorrijtuig aanleiding
kan geven dat van de in de overeenkomst omschreven kentekenplaat,
handelaarskentekenplaat genoemd, is voorzien, kan aan de benadeelde niet tegenwerpen
dat het motorvoertuig een grotere cilinderinhoud had dan die welke als maximuminhoud
in de overeenkomst was vermeld (Art. 11, § 1 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art.
11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen; Artikelen 49 en 50, oud, thans 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende
controle bij de verzekeringsondernemingen.)
11 juni 2003
P.2002.1648.F
nr. 343
Artikel 1, Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom – Rechtsregel – Aard.
De rechtsregel die zowel in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek als in artikel 1,
vierde lid, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom is besloten, is
gemeen aan België, Luxemburg en Nederland
11 december 2003
C.2002.0550.N
nr. 640

BEROEPSZIEKTE
Vergoeding – Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid – Jaarlijkse
tegemoetkoming – Opeisbaarheid – Betwisting in rechte – Interest – Opeisbaarheid.
Uit de omstandigheid dat de datum waarop de sociale prestaties waarop de Wet van 11
april 1995 tot invoering van "het handvest" van de sociaal verzekerde van toepassing is,
opeisbaar worden mogelijk een andere is dan die welke voortvloeit uit de toepassing van
artikel 12 van die wet, namelijk wanneer tegen de administratieve beslissing waarbij die
prestaties worden geweigerd of waarbij het recht erop wordt beperkt een rechtsvordering
wordt ingesteld, volgt niet dat artikel 20, eerste lid, van die wet, in zoverre het bepaalt dat
de prestaties van rechtswege interest opbrengen te rekenen van de datum van de
opeisbaarheid ervan, in een dergelijk geval niet kan worden toegepast en wel artikel 1153,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (Art. 20, eerste lid Wet 11 april 1995.)
10 februari 2003
S.2002.0002.F
nr. 90
Slachtoffer ouder dan 65 jaar – Graad van blijvende arbeidsongeschiktheid – Verkregen
rechten – Behoud.
Art. 35bis, tweede lid, Beroepsziektenwet strekt ertoe aan de personen die voor 1 januari
1994 de leeftijd van vijfenzestig jaar hebben bereikt dezelfde graad van blijvende
arbeidsongeschiktheid toe te kennen als die welke hun voor die datum was toegekend,
tenzij hun lichamelijke ongeschiktheid verminderd is, en niet de graad te bevestigen die
hun voor die datum was toegekend ter vergoeding van de socio–economische factoren.
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(Art. 35bis, tweede lid Wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten,
gecoördineerd op 3 juni 1970.)
24 november 2003
S.2002.0066.F
nr. 591

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Kamer van inbeschuldigingstelling – Openbaarheid van het debat.
Art. 9, tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij, machtigt de onderzoeksgerechten, die
uitspraak moeten doen over een vordering of verzoek tot internering, de openbaarheid van
het debat alleen te bevelen als de inverdenkinggestelde hierom verzoekt (Art. 9, tweede
lid Wet Bescherming Maatschappij.)
18 juni 2003
P.2003.0719.F
nr. 361

HOGE COMMISSIE
Wederopneming van een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde – Voorwaarde –
Vaststelling door de bevoegde commissie.
Wanneer een op proef in vrijheid gestelde geïnterneerde op vordering van de procureur
des Konings opnieuw opgenomen is in een psychiatrische afdeling, kan de Commissie en
in hoger beroep de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij de
wederopneming van de betrokkene slechts gelasten, als zij in haar beslissing vaststelt dat
de voorwaarden voor de wederopneming vervuld zijn. (Artikelen 14, 16 en 20 Wet
Bescherming Maatschappij.)
21 januari 2003
P.2002.1600.N
nr. 46

BESLAG
ALGEMEEN
Beslagrechter – Bevoegdheid – Beslissing over de rechten der partijen – Titel –
Schorsing.
De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de
uitvoerbare titel blijkt niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn (Artikelen 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek.)
9 mei 2003
C.2000.0656.N
nr. 287
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Eerste aanvullend protocol bij het
Verdrag – Artikel 1 – Waarborg van eigendomsrecht – Inmenging van de Staat.
Art. 1, eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M., dat rechtstreeks van toepassing is in
het Belgisch recht, waarborgt in substantie het eigendomsrecht, maar staat de Lid–Staten
toe het gebruik van de goederen in overeenstemming met het algemeen belang te regelen;
die inmenging moet een juist evenwicht bewerkstelligen tussen de vereisten van het
algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de fundamentele rechten van
het individu te beschermen; er moet bijgevolg een redelijke verhouding bestaan tussen de
aangewende middelen en het nagestreefde doel (Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M.
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 mei 2003
P.2003.0439.F
nr. 310
Beslissing in kort geding – Bevel een lijst van voor beslag vatbare goederen over te
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leggen – Artikel 1395, Ger.W..
De rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in kort geding
en als voorlopige maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare goederen over te
leggen met het oog op een beslag, schendt het materiële recht vervat in art. 1395, Ger.W.
niet (Artikelen 584 en 1395 Gerechtelijk Wetboek.)
20 november 2003
C.2001.0286.N
nr. 582

BEWAREND BESLAG
Mede-eigendom – Syndicus – Bevoegdheid.
Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus
bevoegd is te treffen. (Art. 577–8, §4, 4° Burgerlijk Wetboek.)
14 februari 2003
C.2001.0007.N
nr. 108
Zeevordering – Zeeschip – Zeeschuld – Schuldenaar – Ander persoon dan de eigenaar.
Krachtens de artikelen 3, 1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952, het daarmee
overeenstemmende artikel 1469, § 1, Ger.W. en artikel 1468 Ger.W. kan er bewarend
beslag gelegd worden op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, ongeacht of
de eigenaar ervan dan wel een ander persoon instaat voor de zeeschuld (Art. 3
Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Zeevordering – Zeeschip – Eigendomsoverdracht na ontstaan zeevordering – Volgrecht –
Hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat
deze schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag
leggen wanneer hij als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een
volgrecht op dat schip. (Artikelen 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artikelen 1468 en 1469
Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Zeevordering – Zeeschip – Zeeschuld – Schuldenaar – Andere persoon dan de eigenaar.
De artikelen 1468 en 1469 Ger.W. brengen mee dat er altijd bewarend beslag kan worden
gelegd op het zeeschip waarop de vordering betrekking heeft, ook ingeval een andere
persoon dan de eigenaar van het schip instaat voor de zeeschuld
23 mei 2003
C.2001.0163.N
nr. 317

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Procedure van berechting van geschillen – Heropening van het debat voor de
beslagrechter – Oproeping van partijen – Vorm.
De procesregel neergelegd in artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek omtrent de wijze
waarop de partijen en hun advocaten bij gerechtsbrief worden verwittigd indien de
heropening van het debat wordt bevolen, welke regel de rechterlijke organisatie
aanbelangt, is toepasselijk in het kader van een voor de beslagrechter gevoerde procedure
van berechting van geschillen als bedoeld in artikel 1582 van dat wetboek. (Artikelen 775
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en 1582 Gerechtelijk Wetboek.)
3 januari 2003

C.2000.0244.N

nr. 5

Vervreemding – Huurcontract zonder vaste dagtekening – Koper – Uitzetting – Artikel 12,
Handelshuurwet – Weerslag.
Uit de opzet van art. 1575 Ger.W. volgt dat de koper op gedwongen tenuitvoerlegging
niet kan aangemerkt worden als "verkrijger" in de zin van art. 12 Handelshuurwet (Art.
1575 Gerechtelijk Wetboek; Art. 12 Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
19 juni 2003
C.2001.0381.F
nr. 363
Gedwongen tenuitvoerlegging op onroerend goed – Beschikking – Verkoop uit de hand,
ambtshalve bevolen in het belang van de partijen of op verzoek van de beslagleggende
schuldeiser – Moeilijkheden – Beslagrechter – Omvang van zijn bevoegdheid.
Wanneer de beslagrechter ambtshalve de verkoop uit de hand bevolen heeft in het belang
van de partijen of die verkoop toegestaan heeft op verzoek van de beslagleggende
schuldeiser, kan hij uitspraak doen over elke hem door één der partijen voorgelegde
moeilijkheid en zulks tot het verlijden van de notariële akte; die moeilijkheid kan onder
meer erin bestaan dat die akte niet is verleden binnen de door hem vastgestelde termijn
omdat de vermoedelijke koper niet is komen opdagen; in dat geval kan de beslagrechter
de verkoop uit de hand bevelen of toestaan onder andere voorwaarden. (Art. 1580quater
Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0346.F
nr. 458
Gedwongen tenuitvoerlegging op onroerend goed – Beschikking – Verkoop uit de hand,
ambtshalve bevolen in het belang van de partijen of op verzoek van de beslagleggende
schuldeiser – Niet plaatsvinden van de verkoop uit de hand.
Met de woorden "niet plaatsvinden van (de verkoop uit de hand)" doelt artikel
1580quater, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek op het geval waarin dat soort van
verkoop niet kan doorgaan (Art. 1580quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0346.F
nr. 458
Verzet tegen een bevel dat aan een gedwongen tenuitvoerlegging voorafgaat – Latere
bevelen – Nieuwe vordering – Geldigheid.
Het arrest dat vaststelt dat de bevelen en het beslag die volgen uit een betwiste toepassing
van de dwangsom virtueel bedoeld zijn in het oorspronkelijke exploot van verzet,
verantwoordt zijn beslissing naar recht om een nieuwe vordering tot verzet tegen bevelen
tot gedwongen tenuitvoerlegging aan te nemen.
19 december 2003
C.2002.0147.F
nr. 662

ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Duur.
De beslissing die de termijn van de aanzuiveringsregeling verlengt van vijf naar negen
jaar te rekenen van de uitspraak ervan, terwijl de wettelijke termijn van vijf jaar, die niet
op straffe van verval is bepaald, overeenkomstig art. 51 Ger.W. voor zijn vervaltijd
slechts tijdens zijn verloop mag worden verlengd en niet vanaf het tijdstip waarop de
rechter de duur van de aanzuiveringsregeling vastlegt, is niet naar recht verantwoord.
(Artikelen 1675, 12, § 2 en 13, § 1 en 2 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2003
C.2002.0418.F
nr. 121
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Collectieve schuldenregeling – Taal – In eerste aanleg – Gerecht waarvan de zetel in het
Franse taalgebied gevestigd is – Conclusies – Aangifte van schuldvordering.
Voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel in het Franse taalgebied
hebben, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd; die taal
moet bijgevolg gebruikt worden om zowel de conclusie als de aangifte van
schuldvordering op te stellen, die bedoeld is in art. 1675/9, § 2, Ger.W. en betrekking
heeft op de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een onderdeel is. (Art.
1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
10 april 2003
C.2002.0120.F
nr. 241
Collectieve schuldenregeling – Verzoek – Beschikking van toelaatbaarheid – Herroeping
– Hoger beroep van de schuldenaar – Schuldbemiddelaar niet betrokken in de zaak in
hoger beroep.
Wanneer bij een collectieve schuldenregeling hoger beroep wordt ingesteld door de
schuldenaar die opkomt tegen de beslissing waarbij de herroeping van de beschikking van
toelaatbaarheid wordt uitgesproken, moet de schuldbemiddelaar worden betrokken in de
rechtspleging in hoger beroep (Art. 1675/15 Gerechtelijk Wetboek.)
4 september 2003
C.2001.0194.N
nr. 414
Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Voorwerp.
De gerechtelijke aanzuiveringsregeling hoeft niet noodzakelijk te leiden tot de algehele
voldoening van de schuldeisers (Art. 1675/13, § 1 Gerechtelijk Wetboek.)
28 november 2003
C.2001.0208.F
nr. 604

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
EXPLOOT
Strafzaken – Verstekvonnis – Betekening – Afgifte van afschrift op het
politiecommissariaat – Hoger beroep van de beklaagde – Termijn – Beginpunt –
Overmacht – Onoverkomelijke dwaling.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de gerechtsdeurwaarder, aangezien
het exploot in strafzaken niet kon worden betekend op de wijze die is voorgeschreven in
de artikelen 33 tot 35 Ger. W., een afschrift van het exploot op het politiecommissariaat
heeft afgegeven overeenkomstig art. 37 van dat wetboek, moet de verklaring van hoger
beroep, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan binnen de
vijftien dagen na die afgifte (Artikelen 33 tot 35, en 37 Gerechtelijk Wetboek; Art. 203
Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2003.1191.F
nr. 616
Dagvaarding – Burgerlijke zaken – Onregelmatigheid – Nietigheid.
De onregelmatigheid van de betekening van de dagvaarding aan de gedaagde kan niet tot
nietigheid leiden als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten aan de
gedaagde de dagvaarding te bezorgen en hem te mogelijkheid te bieden zijn
verweermiddelen uiteen te zetten (Artikelen 35, eerste en tweede lid, en 867 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 december 2003
C.2001.0150.N
nr. 657

GERECHTSBRIEF
Burgerlijke zaken – Beslag – Gedwongen tenuitvoerlegging – Procedure van berechting
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van geschillen – Heropening van de debatten – Kennisgeving van rechtsdag.
De procesregel neergelegd in artikel 775 van het Gerechtelijk Wetboek omtrent de wijze
waarop de partijen en hun advocaten bij gerechtsbrief worden verwittigd indien de
heropening van het debat wordt bevolen, welke regel de rechterlijke organisatie
aanbelangt, is toepasselijk in het kader van een voor de beslagrechter gevoerde procedure
van berechting van geschillen als bedoeld in artikel 1582 van dat wetboek. (Artikelen 775
en 1582 Gerechtelijk Wetboek.)
3 januari 2003
C.2000.0244.N
nr. 5
Rechterlijke beslissing – Kennisgeving – Datum – Toezending – Termijn – Berekening.
De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die
rechterlijke beslissing en niet op de datum van de ontvangst ervan (Artikelen 32, 54 en
792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
15 september 2003
S.2003.0005.F
nr. 436

IN HET BUITENLAND
Strafzaken – Cassatieberoep – Aangetekende zending – Bewijs van de regelmatigheid van
de betekening.
Niet–ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer eiser de betekening van zijn
cassatieberoep aan verweerder in het buitenland heeft neergelegd zonder dat daarbij het
bewijs van de aangetekende zending is gevoegd (Artikelen 40, eerste lid en 43, 4°
Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2003
P.2002.1622.N
nr. 259

BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken – Cassatiegeding – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep – Verzoekschrift – Ontvankelijkheid.
In de regel is een verzoekschrift dat een n.a.v. een cassatieberoep ingestelde
valsheidsvordering bevat, ontvankelijk en 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 de in dat verzoekschrift gestelde
bewering waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte aan te
tasten
12 november 2003
P.2003.1248.F
nr. 567
Strafzaken – Authentieke akte – Waarschijnlijkheid – Ontvankelijkheid.
De n.a.v. een cassatieberoep ingestelde tussenvordering tot betichting van valsheid, die
niet waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een authentieke akte in het gedrang
te brengen, is niet ontvankelijk (Artikelen 458 en 459 Wetboek van Strafvordering; Art.
907 Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581

– 47 –
BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Rechtbank van eerste aanleg – Geschil – Waalse intercommunale – Hoedanigheid van
koopman.
Het geschil tussen een koopman met rechtspersoonlijkheid en een intercommunale
coöperatieve elektriciteitsleverancier die onderworpen is aan Decr.W.Gew. 5 dec. 1996
betreffende de Waalse intercommunales volgens hetwelk de intercommunales ongeacht
hun doel, geen handelskarakter hebben, valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg in haar hoedanigheid van appelgerecht (Art. 577 Gerechtelijk Wetboek; Art.
5, § 1 Decr. Waalse Gewestraad 5 dec. 1996 betreffende de Waalse intercommunales.)
27 maart 2003
C.2002.0428.F
nr. 212
Kort geding – Als spoedeisend voorgestelde vordering.
De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de
gedinginleidende akte als spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis
te nemen (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0229.F
nr. 244
Kort geding – Geen spoedeisend karakter.
Wanneer de rechter in kort geding het spoedeisend karakter van de vordering niet erkent,
verklaart hij ze niet–gegrond; het middel dat uit het ontbreken van het spoedeisend
karakter afleidt dat de rechter in kort geding niet bevoegd is, faalt bijgevolg naar recht
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0229.F
nr. 244
Beslagrechter – Beslissing over de rechten der partijen – Titel – Schorsing.
De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de
uitvoerbare titel blijkt niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn (Artikelen 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek.)
9 mei 2003
C.2000.0656.N
nr. 287
Bij de vrederechter aanhangige zaak – Verwijzing naar de arrondissementsrechtbank –
Beslissing van de arrondissementsrechtbank – Verwijzing naar de rechtbank van eerste
aanleg – Cassatieberoep door de procureur–generaal bij het hof van beroep –
Vaststelling dat de vordering tot de bevoegdheid van de vrederechter behoort –
Verwijzing.
Wanneer de vrederechter een regelmatig bij hem aanhangig gemaakte zaak naar de
arrondissementsrechtbank heeft verwezen, die rechtbank de zaak naar de rechtbank van
eerste aanleg heeft verwezen en de procureur–generaal bij het hof van beroep tegen de
beslissing van de arrondissementsrechtbank cassatieberoep heeft ingesteld, vernietigt het
Hof van Cassatie, wanneer het vaststelt dat de vordering tot de bevoegdheid van de
vrederechter behoort, de bestreden beslissing en verwijst de zaak naar de bevoegde
vrederechter (Impliciet) (Artikelen 642 en 660, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2003
C.2001.0320.N
nr. 348
Artikel 660, eerste lid, Ger.W. – Hof van Cassatie – Vernietiging van een vonnis van de
arrondissementsrechtbank – Toepasselijkheid.
Art. 660, eerste lid, Ger.W. is toepasselijk op het Hof van Cassatie wanneer het een
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vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens miskenning van een regel
inzake bevoegdheid
13 juni 2003
C.2001.0320.N
nr. 348
Arrondissementsrechtbank – Onderwerp van de vordering.
De arrondissementsrechtbank dient de bevoegdheid van de rechter die van de vordering
kennis moet nemen, te bepalen naar het onderwerp van de vordering zoals dit in de
dagvaarding is omschreven (Artikelen 8 en 9 Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2003
C.2001.0320.N
nr. 348
Arrondissementsrechtbank – Beslissing over de bevoegdheid – Voorziening van de
procureur–generaal bij het hof van beroep – Aard van de voorziening.
Noot adv.–gen. X. DE RIEMAECKER, Cass., 19 juni 2003, AR C.03.0177.F, A.C., 2003,
nr ...
19 juni 2003
C.2003.0177.F
nr. 366
Arrondissementsrechtbank – Beslissing over de bevoegdheid – Voorziening van de
procureur–generaal bij het hof van beroep – Aard van de voorziening.
De voorziening die de procureur–generaal bij het hof van beroep krachtens art. 642
Ger.W. instelt, valt onder dezelfde regels als de voorziening in burgerlijke zaken
(Impliciete oplossing) (Art. 642 Gerechtelijk Wetboek.)
19 juni 2003
C.2003.0177.F
nr. 366
Arbeidsgerechten – Geschillen – Mindervaliden – Tegemoetkomingen – Zuivere
administratieve herzieningsbeslissing – Geen medische beslissing.
Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van mindervaliden kunnen
de arbeidsrechtbanken kennis nemen van aanspraken gegrond zowel op feiten die zich na
de ministeriële beslissing hebben voorgedaan als op de feiten die de minister bij het
nemen van een herzieningsbeslissing buiten beschouwing laat, zoals een wijziging van de
gezondheidstoestand van de mindervalide (Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen
8, 10 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 september 2003
S.2003.0019.N
nr. 422
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Dagvaarding – Geschil – Arbeidsovereenkomst –
Sociale zekerheid – Bijdragen – Arbeidsgerechten.
De arbeidsrechtbank is gehouden uitspraak te doen over het door de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid bij dagvaarding aan haar voorgelegde geschil betreffende het al dan
niet bestaan van een arbeidsovereenkomst en betreffende de betaling van de daaruit
voortvloeiende sociale–zekerheidsbijdragen (Art. 580, § 1 Gerechtelijk Wetboek; Art. 40
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
27 oktober 2003
S.2001.0147.F
nr. 530
Waarde van het geschil – Grondslag.
De aanleg dient niet enkel te worden bepaald op grond van het in de laatste conclusie
gevorderd provisioneel bedrag maar tevens door het hoger bedrag van de schuldvordering
waarvan eerst vermeld bedrag deel uitmaakt (Artikelen 559 en 618 Gerechtelijk
Wetboek.)
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13 november 2003

C.2001.0223.N

nr. 570

STRAFZAKEN
Strafvordering – Politierechtbank – Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding
– Artikelen 56, 57 en 58 decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 dec. 1998.
De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het
wegdek toebrengen door een overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de
massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 32 en 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg,
verplichten tot de betaling van een bijdrage tot financiering van het Vlaams
infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en vallen aldus onder de
misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te
land. (Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering; Artikelen 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19
dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999; Artikelen 32 en
32bis K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen.)
18 februari 2003
P.2002.0900.N
nr. 114
Douane en accijnzen – Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen –
Bevoegdheid van de strafrechter – Voorwaarden – Artikelen 281, 282 en 283, Douane en
accijnzenwet.
De aan artikel 283, Douane en accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de strafrechter
om te oordelen over een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen
veronderstelt enkel, enerzijds, dat hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes,
misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 van die wet, en, anderzijds,
dat de belastingschuldige bij het proces betrokken is; deze bevoegdheid is niet beperkt tot
de persoon die wordt vervolgd wegens overtreding van de artikelen 281 en 282, Douane
en accijnzenwet (Artikelen 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Correctionele rechtbank waarbij in een bepaalde periode gepleegde misdrijven
aanhangig zijn gemaakt – Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens een
gedeelte van die periode.
Wanneer verschillende misdrijven, die door een beklaagde tijdens een welbepaalde
periode zijn gepleegd, zonder voorafgaande toepassing van art. 38,
Jeugdbeschermingswet, bij de correctionele rechtbank aanhangig worden gemaakt, terwijl
hij op de datum van sommige misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had
bereikt, en die misdrijven geen deel uitmaken van de in art. 36bis van de voormelde wet
vermelde misdrijven, blijft de correctionele rechtbank bevoegd om uitspraak te doen over
de andere feiten die aan de beklaagde ten laste zijn gelegd toen hij de leeftijd van de
strafrechtelijke meerderjarigheid had bereikt
21 mei 2003
P.2003.0493.F
nr. 311
Wijziging van de bevoegdheidsregels – Hangende procedures – Toepasselijkheid.
Wanneer feiten ten tijde van de beschikking van de raadkamer strafbaar waren met
opsluiting en zonder aanneming van verzachtende omstandigheden werden verwezen naar
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de correctionele rechtbank, blijft de correctionele rechtbank bevoegd om kennis te nemen
van de zaak wanneer inmiddels, vooraleer over de zaak zelf een beslissing is gewezen
waarbij de bevoegdheid is vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de feiten enkel nog
kunnen gestraft worden met correctionele straffen
23 september 2003
P.2003.1165.N
nr. 450
Wijziging van de bevoegdheidsregels – Hangende procedures – Toepasselijkheid.
Behoudens andersluidende bepalingen is een wijziging van de bevoegdheidsregels in
strafzaken van toepassing op hangende procedures waarin over de zaak zelf nog geen
beslissing is gewezen waarbij de bevoegdheid werd vastgesteld
23 september 2003
P.2003.1165.N
nr. 450
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Internationaal humanitair recht – Ernstige
schendingen – Extraterritoriale bevoegdheid – Artikel 12bis, V.T.Sv..
Het in art. 12bis V.T.Sv. bedoelde criterium van extraterritoriale bevoegdheid van de
Belgische gerechten is niet vervuld, wanneer er geen enkele internationale rechtsregel
bestaat die België verplicht ambtshalve een universele bevoegdheid uit te oefenen (Art.
12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot
136octies Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Internationaal humanitair recht – Ernstige
schendingen – Passieve persoonlijke bevoegdheid – Artikel 10, 1°bis, V.T.Sv. –
Voorwaarde van verblijfplaats.
De in art. 10, 1°bis, V.T.Sv., bedoelde voorwaarde van verblijfplaats moet niet zijn
vervuld uit hoofde van de klager, maar uit hoofde van de persoon zelf tegen wie een
ernstige schending van het internationaal humanitair recht is gepleegd. (Art. 10, 1°bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies
Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656

BEWAARGEVING
Bewaargeving uit noodzaak – Beoordeling door de bodemrechter.
Bewaargeving uit noodzaak impliceert dat de bewaargever de vrijheid om niet in
bewaring te geven en om een andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat ontnemen
van de vrijheid wordt door de bodemrechter in feite beoordeeld. (Art. 1949 Burgerlijk
Wetboek.)
20 maart 2003
C.2001.0572.F
nr. 180

BEWIJS
BURGERLIJKE ZAKEN
Vordering gegrond op een misdrijf – Regels van de bewijsvoering.
Een vordering in rechte die voor de burgerlijke rechter gegrond is op een misdrijf, valt
onder toepassing van de regels van de bewijsvoering in strafzaken; in die materie mag het
bewijs van het litigieuze feit door alle middelen rechtens worden aangevoerd (Art. 1348
Burgerlijk Wetboek.)
2 januari 2003
C.2001.0188.F
nr. 1
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Beoordelingsvrijheid.
De rechter die uit de onder bewijsaanbod gestelde feiten afleidt dat die geen concrete
gegevens uitmaken die vatbaar zijn voor het tegenbewijs, terwijl hij dit daaruit niet heeft
kunnen afleiden, miskent het principieel recht om met getuigen te bewijzen. (Art. 915
Gerechtelijk Wetboek.)
20 januari 2003
S.2002.0067.N
nr. 38
Beoordelingsvrijheid.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de feiten waarvan het bewijs door getuigen
wordt aangeboden voldoende nauwkeurig en voor tegenbewijs vatbaar zijn voor zover hij
het recht van een partij om te bewijzen door getuigen niet miskend (Art. 915 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 januari 2003
S.2002.0067.N
nr. 38
Wettelijk vermoeden – Arbeidsongeval – Plotselinge gebeurtenis – Letsel – Oorzakelijk
verband – Vermoeden – Tegenbewijs – Rechtbanken – Beoordeling.
Het bij art. 9, Arbeidsongevallenwet gevestigd vermoeden volgens hetwelk er een causaal
verband is tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, is weerlegd wanneer de rechter
de zekerheid heeft of ervan overtuigd is dat het letsel niet het gevolg is van het ongeval
(Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
3 februari 2003
S.2002.0088.N
nr. 77
Miskenning – Begrip – Ontvankelijkheid.
Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat de bestreden beschikking een
verklaring bevat die er niet in staat of dat zij geen verklaring bevat die er wel in staat,
maar het arrest alleen verwijt dat het aan de bestreden beschikking een uitlegging geeft
die verschilt van de uitleg die het voorstelt, voert het niet de miskenning aan van de
bewijskracht van de akten en is het derhalve niet ontvankelijk (Artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek.)
20 februari 2003
C.2001.0504.F
nr. 120
Onderhands biljet – Koopman.
Een schuldbekentenis die ondertekend is door twee personen waarvan één koopman is, en
die niet beantwoordt aan de vereisten van art. 1326, eerste lid, B.W., is tegenover de
ondertekenaar die koopman is een volwaardig schriftelijk bewijs van de aangegane
verbintenis (Art. 1326 Burgerlijk Wetboek.)
27 februari 2003
C.2001.0062.N
nr. 136
Bewijslast – Arbeidsovereenkomst.
Het bestreden arrest schendt geen wettelijke bepaling die geen verband houdt met de
bepalingen betreffende de bewijslast door de beslissing dat eiser, die de bewijslast draagt,
het bewijs niet levert van het bestaan van de door hem aangevoerde arbeidsovereenkomst,
te gronden op de overweging dat de aan het arbeidshof ter beoordeling onderworpen
feiten niet wijzen op het bestaan van een dergelijke overeenkomst, ook al hebben die
feiten geen betrekking op de bestaansvereisten van de arbeidsovereenkomst of volstaan ze
niet om het bestaan ervan uit te sluiten. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0089.F
nr. 194
Bewijslast – Landverzekering – Oorzaak van het schadegeval – Diefstal – Bewijslast van

– 52 –
de diefstal – Verzekerde.
De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren van de
diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk
Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0213.F
nr. 239
Bewijslast – Overheidsopdrachten – Werken – Bestek of regels van vakmanschap – Niet–
overeenstemming – Bewijslast.
Het arrest dat oordeelt dat de opdrachtgever die zich heeft beroepen op het voordeel van
art. 43 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten,
moet bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld zijn,
miskent de aard van de aangevoerde verplichting niet en verlegt evenmin de bewijslast.
(Art. 43 M.B. 10 aug. 1977; Art. 1315, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 mei 2003
C.2001.0440.F
nr. 313
Benelux Merkenwet – Uitsluitend recht van de merkhouder – Verzet tegen gebruik –
Uitputtingsbeginsel.
Wanneer de merkhouder zich, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 13.A.1
Benelux Merkenwet, op grond van zijn uitsluitend recht verzet tegen het gebruik van het
merk, draagt diegene die door de merkhouder wordt aangesproken en zich op uitputting
beroept daarvan de bewijslast (Artikelen 13.A.1 en 13.A.9 Eenvormige Beneluxwet op de
merken.)
6 juni 2003
C.2001.0503.N
nr. 340
Feitelijke vermoedens – Zekerheid omtrent het vast te stellen feit.
De rechter kan feitelijke vermoedens slechts aannemen wanneer zij hem zekerheid geven
omtrent het bestaan van het vast te stellen feit dat hij uit een bekend feit afleidt (Artikelen
1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
16 juni 2003
S.2002.0037.F
nr. 354
Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen
wetenschap bekend zijn – Gevolg – Artikelen 1349 en 1353, B.W. – Algemeen beginsel
van het recht van verdediging.
Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend
is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artikelen 1349 en
1353 B.W. alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Artikelen 1349
en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2003
C.2001.0383.F
nr. 364
Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit – Op de algemene ervaring berustend feit.
De raming van de netto–inkomsten uit een aandelenportefeuille is geen algemeen bekend
feit noch een op de algemene ervaring berustend feit.
19 juni 2003
C.2001.0383.F
nr. 364
Eigenhandig testament – Doorhalingen – Bewijslast – Moeilijkheden – Feitelijke
vermoedens – Geen wettelijk vermoeden.
Het arrest dat op de rechtsleer steunt om te oordelen dat de doorhalingen, zolang het
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tegendeel niet bewezen is, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het
testament en het werk zijn van de erflater zelf, voert geen wettelijk vermoeden in en
grondt zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden (Artikelen 1350 en 1352
Burgerlijk Wetboek.)
5 september 2003
C.2001.0523.F
nr. 415
Eigenhandig testament – Doorhalingen – Bewijslast – Moeilijkheden – Feitelijke
vermoedens – Geen wettelijk vermoeden.
Noot ondertekend X.D.R., onder Cass., 5 sept. 2003. – AR C.01.0523.F, A.C. 2003, nr ...
5 september 2003
C.2001.0523.F
nr. 415
Wegverkeer – Wegverkeersreglement van 01–12–1975 – Artikel 9.3 – Verkeer op de
linkerrijstrook – Fout – Bewijs.
De partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze links heeft gereden, moet het
bestaan van een dergelijke fout aantonen (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2003
C.2002.0632.F
nr. 445
Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit – Algemene ervaringsregel.
Wegenwerken die lang hebben aangesleept en algemeen gekend waren, inzonderheid door
een vrederechter die zijn kanton kent en op de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen
die er zich afspelen, vormen geen algemeen bekend feit of een algemene ervaringsregel,
maar een feit dat, aangezien het niet blijkt uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, de appelrechters uit eigen wetenschap bekend was
17 oktober 2003
C.2003.0067.F
nr. 510
Koop – Factuur – Aanvaarding – Stilzwijgende aanvaarding.
De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van
facturen, voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die facturen, moet
bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde toekwamen; in zoverre die
datum wordt betwist, kan de rechter zijn beslissing dat de facturen werden ontvangen rond
de factuurdatum niet steunen, zonder de wettelijke regels inzake de bewijslast te
schenden, op de enkele grond dat geen bewijs voorligt dat de facturen niet op datum
zouden verzonden zijn aan de koper (Art. 25, tweede lid Wetboek van Koophandel; Art.
1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
6 november 2003
C.2001.0600.N
nr. 561
Getuigenverhoor – Onregelmatigheid.
Doordat een onregelmatigheid van het getuigenverhoor geen nietigheid van de getuigenis
zelf tot gevolg heeft belet ze niet dat de getuigenis, die niet aangetast is door een eigen
gebrek, als bewijs in aanmerking kan worden genomen (Art. 956, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
13 november 2003
C.2000.0459.N
nr. 568

STRAFZAKEN
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Bescherming van de bedreigde getuigen – Stukken
van de beschermingsprocedure – Voeging bij het dossier van de voorlopige hechtenis.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle, in de artikelen 102 tot 110 Sv. bedoelde
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stukken, of sommige daarvan, betreffende de bescherming van de bedreigde getuigen,
deel uitmaken van het dossier van het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak doet. (Artikelen 102 tot 110 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2003.0057.F
nr. 49
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Bescherming van de bedreigde getuigen –
Verklaring van een beschermde getuige – Enige aanwijzing van schuld – Wettigheid.
Hoewel de Getuigenbeschermingscommissie rekening moet houden met de beginselen
van subsidiariteit en proportionaliteit om gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen
aan een bedreigde getuige, kan de verklaring van een geïdentificeerde en beschermde
getuige de enige aanwijzing van schuld zijn op grond waarvan een onderzoeksgerecht de
voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde kan handhaven. (Art. 104, § 1
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
22 januari 2003
P.2003.0057.F
nr. 49
Miskenning – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep
van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de
eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing met voldoende redenen te omkleden ; dat cassatieberoep is evenwel
ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Miskenning.
Het middel dat het verwijzingsarrest niet verwijt dat het beslist dat de stukken van het
onderzoeksdossier een vermelding bevatten die er niet in voorkomt of dat zij een
vermelding niet bevatten die er wel in voorkomt, maar wel dat het geen acht slaat op
feitelijke gegevens die de eisers daaruit hebben gehaald tot staving van hun verdediging
of dat het steunt op andere of daarmee strijdige gegevens, bevat geen grief van
miskenning van de bewijskracht van de akten (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk
Wetboek.)
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Miskenning.
De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die deze akte niet uitlegt
op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is (Artikelen 1319, 1320 en
1322 Burgerlijk Wetboek.)
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Onderzoek in strafzaken – Algemeen rechtsbeginsel – Eerlijkheid bij het zoeken naar
bewijzen – Polygraaf – Toepassing.
Geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerlijkheid bij
het zoeken naar bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat een beschuldigde,
tijdens het voorbereidende onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen in een verhoor van
een inverdenkinggestelde dat met een polygraaf is verricht, en evenmin uit de
omstandigheid dat hij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke test te ondergaan
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5 maart 2003

P.2003.0010.F

nr. 151

Onderzoek in strafzaken – Verhoor niet op tegenspraak verricht – Polygraaf – Verdrag
Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Schending.
Geen enkele schending van art. 6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige
omstandigheid dat een verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het
voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is verricht, terwijl de betwiste verklaring
en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een dossier waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie of –telecommunicatie –
Communicatie en telecommunicatie.
De in art. 90ter, § 1, eerste lid, Sv., bedoelde begrippen van communicatie en
telecommunicatie, behelzen elke al dan niet mondeling en rechtstreeks of op afstand
gemaakte mededeling, en m.n. de verklaringen en rechtstreekse of telefonische
gesprekken alsook alle moderne vormen van telematica (Art. 90ter, § 1, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Anonieme getuigenis of
inlichtingen.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijst, kan niet uitsluitend of op doorslaggevende wijze steunen op een
anonieme inlichting of getuigenis
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie of –telecommunicatie –
Bewaking van de plaatsen waar de verdachte vertoeft – Bewaking van de woonplaats van
de verdachte – Wettigheid.
Art. 90 Sv. staat de in de eerste paragraaf, eerste lid, bedoelde bewakingsmaatregel toe
t.a.v. de plaatsen waar de verdachte vermoed wordt te vertoeven, zodat die maatregel kan
worden uitgevoerd t.a.v. de woonplaats van de verdachte (Art. 90ter, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie of –telecommunicatie –
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 8 – Recht op eerbiediging
van het privé–leven – Grenzen – Inmenging.
Art. 90ter Sv. is een norm die toegankelijk is voor de betrokkenen en die precies is
verwoord; het is een wetsbepaling die, krachtens art. 8.2 E.V.R.M., de inmenging van het
openbaar gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven
toestaat (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden; Art. 90ter Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
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Afluisteren van gesprekken in een woonplaats – Waarneming van buiten uit –
Onschendbaarheid van de woonplaats – Wettelijkheid.
De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren,
kennisnemen of opnemen van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats,
zonder ze te betreden of door middel van een technisch middel van buiten uit (Art. 15
Grondwet 1994.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.3 – Recht om getuigen te
doen verhoren – Toepassing.
Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijzen (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Anonieme getuige – Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging –
Wet 8 april 2002 – Werking in de tijd.
Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen
verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een
nieuw verhoor, volgens de in die wet bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de
anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de inwerkingtreding van die wet.
(Artikelen 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Opsporing van telefoongesprekken – Regelmatigheid – Voorwaarden – Bevelschrift van
de onderzoeksrechter.
Een bevelschrift van de onderzoeksrechter om telefoongesprekken te doen opsporen of te
lokaliseren, is alleen vereist wanneer die maatregel is bevolen voor een periode die,
onverminderd een hernieuwing, niet langer kan zijn dan twee maanden te rekenen van het
bevelschrift; het is dus alleen vereist voor toekomstige telecommunicatie en niet voor
voorbije telecommunicatie, ook al kan het bevelschrift ernaar verwijzen (Art. 88bis
Wetboek van Strafvordering.)
16 april 2003
P.2003.0507.F
nr. 258
Akte opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging – Cassatiemiddel dat de
miskenning van de bewijskracht van die akte aanvoert – Officiële vertaling van de akte op
verzoek van het openbaar ministerie.
Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van een
akte die is opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder dat de
vertaling van die akte in de taal van de rechtspleging is voorgelegd aan de bodemrechter,
kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een officiële vertaling van die akte, die is
opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd
16 april 2003
P.2002.1611.F
nr. 255
Verzoek om getuigenverhoor – Nut of noodzaak – Beoordeling door de rechter.
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar over de noodzakelijkheid, de
raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel; het recht van
verdediging wordt niet miskend door de enkele omstandigheid dat de rechter in strafzaken

– 57 –
een verzoek om een getuigenverhoor afwijst omdat hij die maatregel niet nodig acht om
tot zijn overtuiging te komen (Artikelen 153 en 190 Wetboek van Strafvordering.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.3.d – Getuigen –
Verhoor – Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis – Toepassing.
Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging
voor het bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.1 – Artikel 6.2 – Voorlopige hechtenis –
Handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – Beschermde getuige.
De artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige
hechtenis te handhaven op grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de
verklaring van een beschermde getuige (Artikelen 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 102 en
104 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Wegverkeerswet – Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande
automatisch werkende – Bijzondere bewijswaarde – Voorwaarde – Overleggen van
technisch dossier.
Artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling laten de bijzondere
bewijswaarde van de vaststellingen die door goedgekeurde of gehomologeerde
onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, afhangen van het
overleggen van het volledige technische dossier van die toestellen door de Dienst
Metrologie.
3 juni 2003
P.2003.0153.N
nr. 333
Beoordeling door de rechter – Verslag van technische raadsman van beklaagde.
De strafrechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig
overgelegde bewijselementen, waaronder het verslag van de technische raadsman van een
beklaagde en, wanneer hij met opgave van redenen dit verslag als ongeloofwaardig
verwerpt, vereist het recht van verdediging niet dat hij een onderzoeksmaatregel beveelt
3 juni 2003
P.2003.0067.N
nr. 331
Douane en accijnzen – Misdrijf.
Het bewijs van een misdrijf inzake douane en accijnzen mag geleverd worden door alle
regelmatig verkregen en regelmatig aan de rechter overgelegde gegevens, waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; wat dat betreft behoeft de bevoegde
Belgische overheid geen enkele, bij verdrag overeengekomen toestemming om
inlichtingen of documenten te vragen aan een buitenlandse overheid
11 juni 2003
P.2003.0266.F
nr. 344
Algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering wordt niet
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miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, tegenover de
conclusie van de inverdenkinggestelde m.b.t. de vraag over de voorwaarden waarin de
onderzoekers in een flatgebouw zijn binnengedrongen, stelt "dat er geen grond bestaat om
uit te weiden over de omstandigheden waarin de onderzoekers het gebouw waarin zich het
appartement bevindt, waarin een mede–inverdenkinggestelde woonde, hebben kunnen
binnendringen, aangezien dergelijke inlichtingen een bedreiging zouden kunnen vormen
voor burgers die geen uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde verweten
feiten" (Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0851.F
nr. 380
Middel dat de miskenning van de bewijskracht van een akte aanvoert – Beslissing niet
gegrond op die akte – Middel zonder feitelijke grondslag.
Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken waarop het
bestreden arrest zijn beslissing niet grondt, mist feitelijke grondslag
17 september 2003
P.2003.1249.F
nr. 439
Feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde feiten – Vermoeden
van onschuld.
De rechter die feitelijke gegevens die zich in de tijd situeren na de ten laste gelegde feiten
maar die daarover een toelichting kunnen geven, in aanmerking neemt om zijn
overtuiging te vormen, miskent het vermoeden van onschuld niet.
14 oktober 2003
P.2003.0591.N
nr. 498
Onrechtmatig verkregen bewijs – In aanmerking nemen door de rechter.
De omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, heeft in
de regel slechts tot gevolg dat de rechter bij het vormen van zijn overtuiging dat gegeven
rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen: hetzij wanneer de naleving
van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid; hetzij
wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast;
hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces
14 oktober 2003
P.2003.0762.N
nr. 499
Bevel tot medebrenging – Betekening – Agent van de openbare macht – Hoedanigheid.
De hoedanigheid van agent van de openbare macht, die belast is met de betekening van
een aanhoudingsbevel, kan blijken uit een stuk van het strafdossier, dat met die
betekening geen verband houdt (Artikelen 7, tweede lid, en 8, eerste lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
5 november 2003
P.2003.1403.F
nr. 558

BEZIT
Beslag door de gerechtelijke overheid – Geen vordering tot teruggave van de
oorspronkelijke eigenaar – Teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar door de
gerechtelijke overheid – Eigenaar ter goeder trouw – Vordering tot terugbetaling van de
prijs die de gestolen zaak hem heeft gekost – Gegrondheid – Gestolen of verloren zaak.
De bezitter die te goeder trouw is, verliest het recht niet dat art. 2280 Ger.W. hem toekent
om de prijs die de gestolen of verloren zaak hem gekost heeft terugbetaald te krijgen, door
het loutere feit dat die zaak, nadat ze door de gerechtelijke overheid in beslag is genomen,
door haar is teruggegeven aan haar oorspronkelijke eigenaar en dat deze dus de teruggave
ervan niet heeft hoeven te vorderen. (Artikelen 2279 en 2280 Burgerlijk Wetboek.)
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31 oktober 2003

C.2002.0567.F

nr. 545

BORGTOCHT
Borg die betaald heeft – Rechtsvordering tegen de schuldenaar – Aard en bestanddelen.
De rechtsvordering die de borg heeft ingesteld tegen de schuldenaar is de vordering zelf
van de schuldeiser en strekt tot de uitvoering van de verbintenis zelf; ten belope van de
betaling aan de schuldeiser is diens vordering op de borg overgegaan met alle
bestanddelen en toebehoren, waaronder ook de conventionele interest dient gerekend te
worden die vervalt na het tijdstip van de betaling (Artikelen 2028 en 2029 Burgerlijk
Wetboek.)
21 maart 2003
C.2001.0156.N
nr. 191
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder voorwaarden – Invrijheidstelling tegen
borgsom – Inverdenkinggestelde verschenen op alle proceshandelingen – Beklaagde
afwezig op de terechtzitting waarop het arrest is uitgesproken – Veroordeling tot een
niet–voorwaardelijke vrijheidstraf – Teruggave van de borgsom.
Wanneer een beklaagde in voorlopige hechtenis is genomen en tegen borgsom in vrijheid
is gesteld, hangt de teruggave van de borgsom niet alleen af van de voorwaarde dat hij bij
alle proceshandelingen verschenen is, maar ook dat hij verschenen is voor de
tenuitvoerlegging van het vonnis; die tweede voorwaarde voor de teruggave is niet
vervuld, wanneer de beklaagde is veroordeeld tot een niet–voorwaardelijke
gevangenisstraf en zijn onmiddellijke aanhouding niet is gevorderd
15 oktober 2003
P.2003.1155.F
nr. 502

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Burgerlijke partij – Klacht met stelling van burgerlijke partij – Voorlopige bewindvoerder
van een beschermde persoon – Bijzondere machtiging door de vrederechter.
Een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een
beschermde persoon houdt geen verband met de vertegenwoordiging in rechte van de
beschermde persoon in een handeling of een rechtspleging betreffende zegellegging,
opstelling van een inventaris, openbare verkoping en verdeling; voor een klacht met
stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde
persoon is derhalve de door artikel 488bis, f), § 3, B.W. bedoelde bijzondere machtiging
vereist. (Artikelen 488bis, c), 488bis, f), § 3 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1150, 1180–
1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 januari 2003
P.2002.1114.N
nr. 11
Burgerlijke partij – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter of voor het
onderzoeksgerecht – Ontvankelijkheid.
Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf schade te hebben geleden kan zich
burgerlijke partij stellen voor de onderzoeksrechter of voor het onderzoeksgerecht en in
dat stadium van de rechtspleging dient hij nog niet het bewijs te leveren van de schade,
van de omvang ervan of van het oorzakelijk verband ervan met het misdrijf waarvan de
inverdenkinggestelde wordt verdacht, maar hij is gehouden zijn bewering omtrent de
schade aannemelijk te maken (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2003
P.2002.0608.N
nr. 94
Schade t.g.v. een misdrijf – Benadeelde – Vergoeding door de verzekeraar – Burgerlijke–
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partijstelling van de verzekeraar – Eigen schade.
De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het
voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij, de verzekeraar van de huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de
financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, verantwoordt die veroordeling
niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is die eigen
schade heeft geleden (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een
financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald
die verschuldigd was in geval van vernieling van het voertuig, wordt ten belope van die
vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen van zijn verzekerde
tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg
bevoegd om van die vordering kennis te nemen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld – Schorsing van de
burgerlijke rechtsvordering – Vereisten – Aanhangig maken van de strafvordering.
De toepassing van voormelde regel impliceert dat de strafvordering aanhangig wordt
gemaakt hetzij ingevolge het openen van een gerechtelijk onderzoek op vordering van de
procureur des Konings of ingevolge een klacht met burgerlijke partijstelling, hetzij
ingevolge een rechtstreekse dagvaarding voor de strafrechter door de procureur des
Konings of de burgerlijke partij (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
16 mei 2003
C.2001.0473.N
nr. 301
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld – Schorsing van de
burgerlijke rechtsvordering – Grondslag van de regel.
De regel krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd en voor
dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief
beslist is over de strafvordering wordt gesteld omdat het strafvonnis, ten overstaan van de
afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering, gezag van gewijsde heeft aangaande
de punten die aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn
16 mei 2003
C.2001.0473.N
nr. 301
Misdrijf – Verjaring – Termijn – Duur – Nieuwe wet – Toepasselijkheid.
De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels
van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de
rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op rechtsvorderingen
waarover nog niet definitief is beslist (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring; Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot
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wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring; Art. 2262bis Burgerlijk
Wetboek.)
22 mei 2003
C.2002.0555.N
nr. 315
Schade ten gevolge van een misdrijf – Herstelvordering – Rechtsvordering ingesteld door
de getroffene voor de strafrechter – Vordering van een in de plaats van de getroffene
gestelde partij – Tussenkomst van de indeplaatsgestelde in hoger beroep –
Ontvankelijkheid.
Wanneer een verzekeringsinstelling het strafgerecht verzoekt de voor de schade
aansprakelijke derde te veroordelen om haar de bedragen van de door haar voor die
schade toegekende prestaties terug te betalen, oefent ze geen andere burgerlijke
rechtsvordering uit dan die van de getroffene, maar oefent ze door een afzonderlijke
vordering de rechtsvordering van de getroffene zelf uit, in wiens rechten ze van
rechtswege is getreden; wanneer bijgevolg de indeplaatssteller voor dat rechtscollege de
burgerlijke rechtsvordering regelmatig heeft ingesteld, heeft de indeplaatsgestelde het
recht om, aangezien hij die rechtsvordering van de indeplaatssteller zelf uitoefent, als
dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te treden. (Art. 136, § 2 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.)
3 september 2003
P.2003.0256.F
nr. 410
Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld – Burgerlijke
rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Daarop volgende rechtsvordering tot
vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke – Afstand van geding niet vereist
voor de strafrechter.
Art. 4 V.T.Sv. bepaalt niet dat de rechtsvordering tot vergoeding van de door een misdrijf
veroorzaakte schade enkel voor de burgerlijke rechter kan worden ingesteld indien het
slachtoffer vooraf afstand heeft gedaan van het geding voor de strafrechter
10 oktober 2003
C.2002.0186.F
nr. 487
Openbaarheid van de terechtzittingen – Nietigheid – Draagwijdte – Behandeling en
berechting van de zaak – Aanhangigmaking van de zaak bij het rechtscollege –
Burgerlijke partijstelling.
De bij art. 190 Sv. bepaalde nietigheid, op straffe waarvan de behandeling in het openbaar
geschiedt, heeft betrekking op de behandeling en berechting van de zaak, en niet op de
aanhangigmaking zelf van de zaak bij het strafgerecht, zoals de burgerlijke–partijstelling.
(Art. 190 Wetboek van Strafvordering.)
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557
Cassatiemiddel – Nieuw middel – Burgerlijke partijstelling voor de eerste rechter –
Nietigheid.
Het middel waarin eiser betoogt dat een burgerlijke–partijstelling door tussenkomst op de
terechtzitting van de correctionele rechtbank nietig is, is niet ontvankelijk als het niet aan
het appelgerecht is voorgelegd, wanneer het hof van beroep die nietigheid niet heeft
overgenomen (Art. 2 Wet 29 april 1806.)
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
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VAN HET CASSATIEGEDING
Algemeen – Strafzaken – Intrekking van een arrest – Rechtspleging – Verzoek –
Ontvankelijkheid.
Zelfs in strafzaken moet het verzoek tot intrekking van een door het Hof gewezen arrest
ingesteld worden op de griffie van het Hof, en moet het vooraf worden betekend aan de
partijen door overhandiging van een afschrift van het verzoekschrift bij
deurwaardersexploot (Artikelen 1079, 1113 en 1114, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1572.F
nr. 16
Opdracht van het Hof – Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Bestreden beslissing
gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om een rechtsgrond in de
plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt.
Wanneer een bestreden beslissing haar dictum op een door het cassatieberoep
bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen waardoor
het dictum van die beslissing wordt verantwoord
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Opdracht van het Hof – Strafzaken – Bestreden beslissing gesteund op een door het
cassatieberoep bekritiseerde reden – Substitutie van motieven – Toepassing.
Het Hof mag een in een middel bekritiseerde reden op grond waarvan de rechter beslist
om zich bevoegd te verklaren, vervangen door een rechtsgrond die deze beslissing
verantwoordt
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Opdracht van het Hof – Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Bestreden beslissing
gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende
gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden.
Wanneer een bestreden beslissing haar dictum op een door het cassatieberoep
bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen waardoor
het dictum van die beslissing wordt verantwoord
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Opdracht – Burgerlijke zaken – Verbetering van een arrest – Verschrijving – Openbaar
ministerie – Vordering – Regelmatigheid van de dienst van hoven en rechtbanken.
Wanneer in burgerlijke zaken een klaarblijkelijke verschrijving wordt begaan in het
zittingsblad en in een arrest van het Hof, verbetert het Hof, op de niet betekende vordering
van de procureur–generaal bij het Hof van Cassatie, het zittingsblad en het arrest, en
beveelt het dat van het verbeterend arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
verbeterde arrest en, indien dit een cassatiearrest is, op de kant van de vernietigde
beslissing (Artikelen 140, 794 en 800 Gerechtelijk Wetboek.)
16 juni 2003
S.2003.0031.F
nr. 355
Algemeen – Rechtspleging – Terechtzitting – Conclusie van het openbaar ministerie –
Middel van niet–ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Noot van eiser in antwoord op
de conclusie – Verweer met betrekking tot het middel van niet–ontvankelijkheid –
Ontvankelijkheid.
De omstandigheid dat het door eiser in zijn memorie tot staving van zijn cassatieberoep
aangevoerde middel geen betrekking had op de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep,
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doet geen afbreuk aan zijn recht om, in een met toepassing van artikel 1107 Ger.W.
neergelegde noot, verweermiddelen aan te voeren in antwoord op het door het openbaar
ministerie in conclusie opgeworpen middel van niet–ontvankelijkheid van het
cassatieberoep (impliciet) (Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
30 september 2003
P.2003.0009.N
nr. 465
Opdracht van het Hof – Burgerlijke zaken – Beslissing gesteund op onwettige grond –
Vervanging van grond.
Het Hof kan de gronden waartegen het middel opkomt en waarop de bestreden beslissing
steunt, vervangen door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt
24 oktober 2003
C.2002.0219.F
nr. 528

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Roekeloos beroep – Tegenvordering – Schadevergoeding.
Wanneer het Hof heeft kennisgenomen van een tegenvordering die gegrond is op de
roekeloze aard van een cassatieberoep, kan het de eiser veroordelen tot schadevergoeding
(Art. 563, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 januari 2003
C.2002.0355.F
nr. 3
Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.

Vordering

wegens

tergend

en

roekeloos

cassatieberoep

–

Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de vordering
wegens tergend en roekeloos cassatieberoep van verweerder eiser ter kennis is gebracht, is
die vordering niet ontvankelijk. (Art. 147, tweede lid Grondwet 1994; Art. 563, derde lid
Gerechtelijk Wetboek.)
4 februari 2003
P.2002.0543.N
nr. 82
Strafzaken – Cassatieberoep van de beklaagde – Niet ontvankelijk verklaard
cassatieberoep – Ambtshalve regeling van rechtsgebied.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet
ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Burgerlijke zaken – Arrest van het Hof – Uitlegging – Wijziging.
Wanneer het Hof, op grond van een van de twee middelen die ingesteld zijn tegen het
dictum van het bestreden arrest, de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te
beperken, bestaat er noch grond tot uitlegging noch tot verbetering (Artikelen 793 en 794
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2003
C.2003.0164.F
nr. 339
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
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aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1217.F
nr. 452
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1216.F
nr. 451
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Burgerlijke partijstelling – Ontvankelijkheid.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen met toepassing van art. 29, § 3, Wet 5 aug.
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, is niet
bevoegd om uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van burgerlijke–partijstellingen.
(Art. 29, § 3 Programmawet 5 aug. 2003.)
24 september 2003
P.2003.1217.F
nr. 452
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.,
het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van inwerkingtreding van de
Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht,
en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben
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vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een
onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik van het
instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn
hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (Art. 29, §§ 1
en 3 Programmawet 5 aug. 2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Vorderingen tot vernietiging – Strafzaken – Vordering van de procureur–generaal –
Artikel 441 Sv. – Veroordelend vonnis dat probatieuitstel verleent – Geen bepaling van de
duur van het probatieuitstel – Vernietiging en verwijzing.
Op de vordering die de procureur–generaal instelt met toepassing van art. 441 Sv.,
vernietigt het Hof het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat
de beklaagde veroordeelt tot geldboeten en tot een vervallenverklaring van het recht tot
sturen en hem probatieuitstel voor de uitgesproken straffen verleent mits hij de
voorwaarden eerbiedigt, zonder de duur van het uitstel te bepalen, en verwijst het de zaak
naar een andere politierechtbank (Art. 441 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2002.1505.F
nr. 47
Cassatieberoep van de procureur–generaal – Machtsoverschrijding – Zaak die door een
rechter in beraad is genomen – Rechter verzuimt gedurende meer dan zes maanden
uitspraak te doen – Aanwijzing van een andere rechter bij beschikking van de rechter die
het rechtscollege leidt.
De rechter die een rechtscollege leidt en een beschikking wijst waarin hij een andere
rechter aanwijst om op een terechtzitting een rechter te vervangen die gedurende meer dan
zes maanden verzuimd heeft uitspraak te doen over de zaken die hij in beraad heeft
genomen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en de zaken die ab initio
teruggenomen zullen moeten worden naar de algemene rol te verwijzen, overschrijdt zijn
bevoegdheid. (Artikelen 652, 779, tweede lid, en 1088 Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2003.0123.F
nr. 186
Orde van Vlaamse balies – Reglement – Onwettelijkheid – Vorderingsrecht.
Vooralsnog heeft alleen de procureur–generaal bij het Hof van cassatie het recht om bij
het Hof van cassatie de in art. 611, Ger.W. bedoelde vordering tot nietigverklaring van
een reglement van de Orde van Vlaamse balies, in te stellen. (Art. 501, § 1 Gerechtelijk
Wetboek.)
25 september 2003
C.2003.0138.N
nr. 455

VERNIETIGING. OMVANG
Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die bevoegd is deze
te vertegenwoordigen – Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad hoc –
Artikel 2bis, V.T.Sv. – Hoger beroep – Niet–oproeping van de lasthebber ad hoc – Arrest
dat oordeelt dat de aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt –
Vernietiging – Gevolg voor de beslissing op de strafvordering ten aanzien van de
rechtspersoon.
De vernietiging van de beslissing met betrekking tot de aanwijzing door de rechtbank van
een lasthebber ad hoc om de rechtspersoon tegen wie de strafvordering wordt ingesteld te

– 66 –
vertegenwoordigen, in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv., heeft de vernietiging tot
gevolg van de veroordeling van deze rechtspersoon, wegens het nauwe verband dat
bestaat tussen deze beslissingen.
7 januari 2003
P.2002.0271.N
nr. 10
Leefmilieu – Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site –
Onwettigheid.
Wanneer alleen de veroordeling tot de sanering van de site, bedoeld in art. 58, § 3, Decr.
W. Gew. 27 juni 1996, in voorkomend geval uitgesproken met een dwangsom, onwettig
is, is de cassatie beperkt tot die beslissing
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Vervangende gevangenisstraf – Verzwaring in hoger beroep zonder eenparigheid –
Beperkte vernietiging.
Wanneer het appelgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, ook
al verleent het gedeeltelijk uitstel van strafuitvoering, en de door de eerste rechter
uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart zonder dat het vaststelt dat de
beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de door het Hof uitgesproken
vernietiging met verwijzing beperkt tot de vervangende gevangenisstraf (Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2003
P.2001.1700.N
nr. 92
Onwettigheid van een bestanddeel van de straf – Gevolg op de schuldigverklaring.
Hoewel de onwettigheid van een van de bestanddelen van de straf de gehele straf onwettig
maakt, tast de onwettigheid van de straf de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan
(Art. 195 Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2003
P.2002.0672.N
nr. 132
Invrijheidstelling onder voorwaarden – Onderlinge onlosmakelijke verbondenheid van de
voorwaarden.
Alle met het oog op voorlopige invrijheidstelling opgelegde voorwaarden zijn, gelet op de
aard en de draagwijdte ervan en de daarvoor wettelijk bepaalde bijzondere
motiveringsverplichting, onderling onlosmakelijk verbonden, zodat het niet naar recht
verantwoord zijn van één van die voorwaarden de vernietiging van het arrest met zich
meebrengt in zoverre het beslist over de na te leven voorwaarden (Artikelen 16 en 35
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
18 maart 2003
P.2003.0352.N
nr. 178
Beperkte voorziening – Nietigheid van het arrest – Cassatie uitgebreid tot niet–bestreden
beslissing.
Hoewel cassatie in de regel beperkt is tot de punten van de beslissing waartegen de
voorziening gericht is, ook al is het arrest geheel nietig wegens schending van de taalwet,
wordt zij evenwel uitgebreid tot de niet–bestreden beslissing omdat er tussen beide
beslissingen een bewezen verband bestaat (Artikelen 1082 en 1095 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0159.F
nr. 210
Onderscheiden beslissing wat de omvang van cassatie betreft.
Kan, wat de omvang van cassatie betreft, niet worden beschouwd als een beslissing die
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niet onderscheiden is van de bestreden beslissing, de beslissing waartegen de verweerder
een ontvankelijk cassatieberoep had kunnen instellen
10 april 2003
C.2001.0165.N
nr. 238
Veroordeling wegens niet–verzekering – Cassatieberoep van de beklaagde – Cassatie –
Uitbreiding – Beslissing op de burgerlijke rechtsvordering – Veroordeling in solidum van
het
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
–
Cassatieberoep
van
het
Gemeenschappelijk Fonds.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing die hem
veroordeelt wegens niet–verzekering van het motorrijtuig, leidt tot vernietiging van de
beslissing die op dezelfde onwettigheid is gegrond, waarbij het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in solidum is veroordeeld tot vergoeding van de burgerlijke partij en
waartegen dat Fonds regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld
21 mei 2003
P.2003.0222.F
nr. 309
Beslissing op de burgerlijke rechtsvorderingen – Veroordeling van het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Verzekeraar buiten het geding gesteld –
Cassatieberoep – Cassatieberoepen van de beklaagde en van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds – Gegrond middel – Veroordeling wegens niet–verzekering –
Tussenkomende partij – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Verzekeraar.
Vernietiging van de beslissing die de beklaagde veroordeelt wegens niet–verzekering van
het motorrijtuig en van de beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds met
die beklaagde hoofdelijk veroordeelt tot vergoeding van de burgerlijke partij, moet
worden uitgebreid tot de beslissing die de verzekeraar van de beklaagde buiten het geding
stelt, aangezien geen enkele partij bij het geding een ontvankelijk cassatieberoep kan
instellen tegen de laatstgenoemde beslissing, die bijgevolg t.a.v. de omvang van de
vernietiging geen afzonderlijk dictum is
21 mei 2003
P.2003.0222.F
nr. 309
Cassatie zonder beperking.
Wanneer het Hof van Cassatie zonder enige beperking de vernietiging uitspreekt, geeft
het hiermee in de regel aan dat de vernietiging volledig is
5 juni 2003
C.2003.0164.F
nr. 339
Burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaagde – Uitbreiding van de vernietiging.
Vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van de beklaagde, van de beslissing over
de tegen hem ingestelde strafvordering, brengt vernietiging mee van de beslissingen over
de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, die het gevolg zijn van de
eerstgenoemde
18 juni 2003
P.2003.0269.F
nr. 358
Vervangende gevangenisstraf in hoger beroep verzwaard zonder eenparigheid – Beperkte
vernietiging.
Wanneer het appelgerecht, ook al vermindert het de geldboete, de door de eerste rechter
uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de
beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf
4 november 2003
P.2003.0698.N
nr. 550
Cassatie – Burgerlijke rechtsvordering – Eindbeslissing – Geen eindbeslissing –
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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 over het beginsel van aansprakelijkheid, en van de niet–definitieve
beslissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de tegen hem ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen en die het gevolg zijn van de eerste beslissing
19 november 2003
P.2003.1124.F
nr. 580
Eenheid van opzet – Vermengde feiten – Veroordeling tot één straf – Beperkte
vernietiging – Gedeeltelijke vernietiging van de schuldigverklaring – Vernietiging van de
straf.
Wanneer het Hof vaststelt dat de schuldigverklaring van de beklaagde aan een
telastlegging en de uitgesproken straf voor de wegens het bestaan van eenheid van opzet
vermengde feiten niet naar recht verantwoord zijn, terwijl de wettigheid van de
schuldigverklaring aan de andere telastlegging niet aangetast is, vernietigt het de
bestreden beslissing in zoverre zij de beklaagde schuldig verklaart aan de eerstgenoemde
telastlegging en hem voor de vermengde feiten tot straf veroordeelt
25 november 2003
P.2003.0482.N
nr. 594

ALLERLEI
Verwijzing van een rechtbank naar een andere – Strafzaken – Gewettigde verdenking –
Verwijzing van een kamer naar een andere – Hof van Cassatie – Toepassing.
Voor geen enkel rechtscollege voorziet de wet in de verwijzing van de zaak van een
kamer naar een andere wegens gewettigde verdenking (Art. 542 Wetboek van
Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2003.0125.F
nr. 84

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Verzoekschrift – Advocaat bij het Hof van Cassatie – Verzuim van handtekening.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld bij een aan de griffie van het Hof
gericht verzoekschrift dat niet ondertekend is door een advocaat bij het Hof van cassatie
(Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
2 januari 2003
C.2002.0355.F
nr. 3
Arrest van het Hof gewezen in een andere zaak.
Een arrest dat het Hof van cassatie in een andere zaak gewezen heeft kan voor het Hof als
processtuk worden gebruikt, zelfs als het afschrift ervan niet gehecht is aan het
cassatieverzoekschrift; het Hof vermag acht erop te slaan
17 februari 2003
S.2002.0061.F
nr. 109
Begin – Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers – Dringende
reden – Aanneming van de dringende reden door het arbeidsgerecht – Arrest –
Kennisgeving – Gerechtsbrief.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld meer dan
drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht die een dringende reden
aanneemt die tot ontslag van een beschermde werknemer kan leiden, bij gerechtsbrief ter
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kennis van eiser is gebracht (Art. 57 Gerechtelijk Wetboek; Art. 11, § 3, vierde lid 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.)
10 maart 2003
S.2002.0085.F
nr. 161
Gemengd vonnis – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Definitieve uitlegging van
een wetsbepaling – Tot de definitieve beslissing beperkt beroep – Arrest van het
Arbitragehof tijdens het cassatiegeding – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Weerslag.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarbij een arrest een definitieve
uitlegging geeft van een wetsbepaling waarover het een prejudiciële vraag heeft gesteld
aan het Arbitragehof, niettegenstaande het Arbitragehof het prejudicieel arrest heeft
gewezen na de indiening van het cassatieberoep en vóór elke latere beslissing van het hof
van beroep, is ontvankelijk
20 maart 2003
C.2001.0269.F
nr. 179
Bevestiging van de aanwijzing van een deskundige – Uitbreiding van de opdracht –
Eindbeslissing.
De beslissing van het arrest dat de deskundigenopdracht bevestigt die de eerste rechter
heeft bevolen en ze uitbreidt zonder uitspraak te doen over de aard van de door de partijen
aangegane verbintenissen waarover een geschil was opgeworpen, is geen eindbeslissing.
(Artikelen 19 en 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2002.0309.F
nr. 183
Cassatieberoep door de adoptant ingesteld tegen de procureur–generaal bij het hof van
beroep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat door de adoptant wordt ingesteld tegen de procureur–generaal bij
het hof van beroep die enkel een advies heeft uitgebracht over de zaak waarin hij geen
partij was, is niet–ontvankelijk
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240
Keuze van woonplaats – In eerste aanleg – Cassatieberoep.
De keuze van woonplaats, zoals deze gedaan in een dagvaarding of een conclusie in eerste
aanleg, die in een latere instantie niet is hernomen geldt niet in die latere instantie, dus
ook niet voor het instellen van het cassatieberoep tegen het arrest dat in hoger beroep is
gewezen (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Memorie van wederantwoord – Cassatieberoep tegen arrest Raad van State.
Het Hof slaat geen acht op de memorie van wederantwoord die buiten de termijn bepaald
bij art. 1, e, van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (II) ter griffie van het Hof werd
neergelegd
13 juni 2003
C.2002.0552.N
nr. 349
Verklaring in de gevangenis.
Het cassatieberoep tegen een arrest van een burgerlijke kamer van het hof van beroep kan
niet worden ingesteld door een verklaring in de gevangenis overeenkomstig artikel 1 van
de wet van 25 juli 1893 betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorziening
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in verbreking in strafzaken.
24 juni 2003

P.2003.0564.N

nr. 376

Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990 – Bescherming van de
persoon van de geesteszieke – Verzoekschrift – Artikel 1080, Ger.W. – Toepasselijkheid.
De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen
afwijkende bepaling van artikel 1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij, met
toepassing van art. 31 voormelde W. 26 juni 1990, cassatieberoep wordt ingesteld,
ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.)
5 september 2003
C.2002.0587.F
nr. 418
Vorm – Memorie van antwoord.
Verweerder moet tegelijkertijd in zijn enige memorie van antwoord alle overwegingen
naar voren brengen die hij zinnens is uiteen te zetten in zijn antwoord op het
cassatieberoep (Art. 1092 Gerechtelijk Wetboek.)
29 september 2003
S.2001.0134.F
nr. 460
Geen middelen.
Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het cassatieberoep tegen een rechterlijke
beslissing waarop eiser geen kritiek oefent doordat hij geen middel aanvoert (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
27 oktober 2003
S.2002.0101.F
nr. 531
Voorlopige tenuitvoerlegging – Beslissing in hoger beroep.
De beslissing in hoger beroep over de vordering om, alvorens het hoger beroep te
behandelen, de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe te staan, is een
eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat (Art. 1401 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 november 2003
C.2001.0389.N
nr. 602
Eiser – Overlijden na de beslissing over de zaak zelf – Cassatieberoep van de erfgenamen
– Neerlegging van de overlijdensakte vóór de terechtzitting – Geldigheid.
De stukken die overgelegd worden om de ontvankelijkheid van het cassatieberoep te
staven, kunnen worden overgelegd tot de dag van de terechtzitting; die regel geldt
wanneer ter griffie van het Hof het uittreksel uit de overlijdensakte wordt neergelegd ten
bewijze dat de eisers de hoedanigheid van erfgenaam bezitten. (Artikelen 1073 en 1074
Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
C.2000.0419.F
nr. 624
Overlijden van eiser na de beslissing over de zaak zelf – Cassatieberoep van de
erfgenamen van de vruchtgebruiker – Geldigheid.
De rechtspleging die door of tegen een partij wordt ingesteld, wordt na haar overlijden, in
de regel, voortgezet door haar erfgenamen die trouwens in haar rechten en verplichtingen
treden. (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
C.2000.0419.F
nr. 624
Bezitsvordering om de bezitstoornis van het vruchtgebruik te staken – Vordering tot
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betaling van de zonder die stoornis verschuldigde opbrengst – Grond van niet–
ontvankelijkheid – Overlijden van de vruchtgebruiker – Overlijden na de beslissing over
de zaak zelf – Cassatieberoep van de erfgenamen van de vruchtgebruiker – Geldigheid.
Wanneer een bezitsvordering tot staking van de bezitstoornis van het vruchtgebruik en tot
betaling van de zonder die stoornis verschuldigde opbrengst ingesteld is door de
vruchtgebruiker van een goed en die vruchtgebruiker na de beslissing van de feitenrechter
is overleden, kunnen de erfgenamen na het overlijden van de vruchtgebruiker
cassatieberoep instellen tegen het vonnis dat diens klacht heeft afgewezen (Art. 617
Burgerlijk Wetboek; Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
C.2000.0419.F
nr. 624

STRAFZAKEN
Voorlopige bewindvoerder van een beschermde persoon – Gebrek aan bijzondere
machtiging door de vrederechter – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat zonder de krachtens artikel 488bis, f), § 3,
B.W. vereiste bijzondere machtiging van de vrederechter wordt ingesteld door de eiser,
burgerlijke partij, in zijn hoedanigheid van voorlopige bewindvoerder van een
beschermde persoon, tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het
door hem ingestelde hoger beroep tegen een beschikking tot buitenvervolgingstelling niet
ontvankelijk verklaart, wegens het ontbreken van diezelfde bijzondere machtiging bij het
neerleggen van de klacht met stelling van burgerlijke partij. (Artikelen 488bis, c), 488bis,
f), § 3 Burgerlijk Wetboek.)
7 januari 2003
P.2002.1114.N
nr. 11
Beslissing tot verbetering – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk.
(Impliciet) (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Noot in antwoord op conclusie van openbaar ministerie – Inhoud.
Een in antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie neergelegde noot vermag de
memorie niet aan te vullen of uit te breiden. (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering;
Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
21 januari 2003
P.2002.0273.N
nr. 44
Wraking – Arrest van het hof van beroep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de beklaagde is niet ontvankelijk, wanneer hij het instelt tegen een
arrest van het hof van beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter van de
rechtbank van eerste aanleg verwerpt, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is
(Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2003
P.2003.0027.F
nr. 66
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid – Grenzen – Bewijskracht.
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de
eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van voldoende bezwaren om die
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verwijzing met voldoende redenen te omkleden ; dat cassatieberoep is evenwel
ontvankelijk, in zoverre het de mogelijke onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheidsgronden m.b.t. het verwijzingsarrest aan het toezicht van het Hof onderwerpt
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter –
Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Vordering tot
opheffing van die handeling – Beschikking – Verwerping – Hoger beroep – Vordering tot
toezicht op de regelmatigheid van een daad van onderzoek – Geen onderzoek –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer een persoon, die beweert benadeeld te zijn door een onderzoekshandeling m.b.t.
zijn goederen, cassatieberoep instelt tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van die
handeling verwerpt zonder de regelmatigheid van die onderzoekshandeling te
onderzoeken, dan is dat cassatieberoep ontvankelijk, aangezien eiser in conclusie de
nietigheid van die handeling aanvoerde (Artikelen 61quater, §§ 2 en 5, 235bis, §§ 1 en 2,
en 416, 2e lid Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1666.F
nr. 87
Beslissing die de vordering niet uitput.
Tegen een vonnis of arrest dat over de grond van de zaak uitspraak doet maar de
vordering niet uitput kan geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld
18 maart 2003
P.2002.1335.N
nr. 173
Stedenbouw – Straf – Veroordeling – Herstel van plaats in de vorige staat – Uitstel van de
beslissing.
Tegen een vonnis of arrest dat bij de uitspraak van de veroordeling de beslissing over het
inzake stedenbouw gevorderde herstel in de vorige toestand uitstelt, staat geen
ontvankelijk cassatieberoep open.
18 maart 2003
P.2002.1335.N
nr. 173
Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen – Gevallen.
Krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering is, onverminderd artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen
vóór het eindarrest van cassatieberoep door de beschuldigde tegen het arrest van
verwijzing naar het hof van assisen, beperkt tot de vijf in dat artikel vermelde gevallen
(Artikelen 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2003
P.2003.0323.N
nr. 203
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 135, 292bis, 235bis en 416 Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de
eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing met redenen te omkleden
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Gemis aan belang
inbeschuldigingstelling
Ontvankelijkheid.

–
–

Beschikking
Bevestiging

tot gevangenneming – Kamer van
– Geen onmiddellijke uitvoering –

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.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Verwijzingsarrest – Beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren –
Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de inverdenkinggestelde vóór de eindbeslissing instelt tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat die inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwijst, is niet ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de
beslissing die uitspraak heeft gedaan over het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing te verantwoorden (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
Beslissingen over de rechtsbijstand voor het verkrijgen van afschriften van stukken uit het
– Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een beslissing over de rechtsbijstand voor het verkrijgen van
afschriften van stukken uit het dossier, is niet ontvankelijk (Art. 674bis, § 10 Gerechtelijk
Wetboek.)
16 april 2003
P.2003.0441.F
nr. 257
Betekening in het buitenland – Aangetekende zending – Bewijs – Ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
Niet–ontvankelijk is het cassatieberoep wanneer eiser de betekening van zijn
cassatieberoep aan verweerder in het buitenland heeft neergelegd zonder dat daarbij het
bewijs van de aangetekende zending is gevoegd (Artikelen 40, eerste lid en 43, 4°
Gerechtelijk Wetboek.)
22 april 2003
P.2002.1622.N
nr. 259
Begin – Beslissing bij verstek – Voor verzet vatbare beslissing – Geen bewijs van
betekening – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt ingesteld, wanneer
niet blijkt dat het bestreden arrest, dat ten aanzien van deze beklaagde bij verstek werd
gewezen en voor verzet vatbaar was, aan hem werd betekend en, dientengevolge, evenmin
dat voor hem de gewone termijn van verzet verstreken is (Artikelen 187, 373 en 413
Wetboek van Strafvordering.)
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29 april 2003

P.2002.1461.N

nr. 269

Betekening – Bewijs – Fotokopie.
De neerlegging van een niet voor echt verklaarde kopie van de akte van betekening van
het cassatieberoep levert geen regelmatig bewijs van betekening op (Art. 418 Wetboek
van Strafvordering.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Gemis aan belang – Hof van beroep – Beslissing houdende onbevoegdheidsverklaring –
Cassatieberoep van de beklaagde – Kosten van de strafvordering.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer de beklaagde het
instelt tegen het arrest waarbij het hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van de strafvorderingen en van de burgerlijke rechtsvorderingen, zonder
uitspraak te doen over de kosten van de strafvordering
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Cassatieberoep na de wettelijke termijn – Overmacht.
Overmacht waardoor een na het verstrijken van de wettelijke termijn ingesteld
cassatieberoep ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de
wil van eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien of voorkomen
21 mei 2003
P.2003.0699.F
nr. 312
Memorie – Fax.
Het Hof slaat geen acht op de onregelmatig want per fax aan de griffie toegezonden
memorie (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.)
3 juni 2003
P.2002.1664.N
nr. 330
Strafvordering – Draagwijdte van het cassatieberoep – Beperking van het cassatieberoep
tot één of meer telastleggingen – Veroordeling tot één enkele straf wegens verschillende
telastleggingen.
De eiser kan zijn cassatieberoep beperken tot één of meer telastleggingen waarvoor een
afzonderlijke straf werd opgelegd, maar dergelijke beperking heeft geen uitwerking
wanneer de straf ook betrekking heeft op andere telastleggingen; in dergelijk geval neemt
het Hof kennis van al de telastleggingen waarvoor één straf werd uitgesproken
10 juni 2003
P.2003.0317.N
nr. 342
Minderjarige verdachte – Arrest waarbij de jeugdkamer van het hof van beroep beslist de
zaak uit handen te geven – Cassatieberoep vóór de eindbeslissing – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door een minderjarige vóór de eindbeslissing
ingesteld tegen een arrest van de jeugdkamer van het hof van beroep dat, zonder uitstaans
te hebben met één der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, 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.)
22 juli 2003
P.2003.0842.N
nr. 392
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Rechtsbijstand – Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen.
Alleen de procureur–generaal bij het hof van beroep is bevoegd om, in de bij de wet
bepaalde gevallen, cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen over een verzoek om
rechtsbijstand (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juli 2003
P.2003.0921.F
nr. 393
Beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat de inverdenkinggestelde laattijdig had ingesteld tegen de
verwijzingsbeschikking, is geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv.; de
inverdenkinggestelde kan tegen dat arrest evenwel onmiddellijk cassatieberoep instellen
wanneer hij, na voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsprocedure te
hebben betwist op grond van art. 127 van datzelfde wetboek, betoogt dat uit die
omstandigheid volgt dat hij destijds niet heeft kunnen kennisnemen van die beschikking;
dat een dergelijke beslissing m.n. is gewezen met toepassing van art. 135, § 2, Sv.
(Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
19 augustus 2003
P.2003.0913.F
nr. 403
Beslissingen vatbaar of (en) niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat het hoger beroep niet
ontvankelijk verklaart dat de inverdenkinggestelde laattijdig had ingesteld tegen de
verwijzingsbeschikking, is geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv.; de
inverdenkinggestelde kan tegen dat arrest evenwel onmiddellijk cassatieberoep instellen
wanneer hij, na voor de kamer van inbeschuldigingstelling de verwijzingsprocedure te
hebben betwist op grond van art. 127 van datzelfde wetboek, betoogt dat uit die
omstandigheid volgt dat hij destijds niet heeft kunnen kennisnemen van die beschikking;
dat een dergelijke beslissing m.n. is gewezen met toepassing van art. 135, § 2, Sv.
(Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
19 augustus 2003
P.2003.0913.F
nr. 403
Onderzoeksgerecht – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van
buitenvervolgingstelling – Cassatieberoep van de burgerlijke partij – Betekening aan het
openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van de burgerlijke partij tegen een arrest van
buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde door de kamer van
inbeschuldigingstelling, zo dit cassatieberoep niet regelmatig aan het openbaar ministerie
werd betekend (Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
9 september 2003
P.2003.0173.N
nr. 423
Samenstelling van de jury en van het hof – Vaststelling van de lijst van de gezworenen –
Aard – Toezicht.
Is niet ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest dat beslist over de vaststelling van
de lijst van de gezworenen, vermits dit louter administratieve handelingen betreft waarin
de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft en die niet aan zijn toezicht zijn
onderworpen. (Artikelen 124, 243 en 248 Gerechtelijk Wetboek.)
23 september 2003
P.2003.0627.N
nr. 449
Begin – Verstekarrest – Betekening op verzoek van het openbaar ministerie.
De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de
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beklaagde bij verstek gewezen arrest doet voor laatstgenoemde de verzettermijn ingaan en
bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de termijn waarbinnen de burgerlijke partij
cassatieberoep kan instellen begint te lopen (Art. 413, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
30 september 2003
P.2002.1415.N
nr. 464
Einde – 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 feit dat volgt uit een
omstandigheid buiten de wil van eiser en zo hij dat feit niet heeft kunnen voorzien of
voorkomen
30 september 2003
P.2002.1415.N
nr. 464
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest tot verwijzing – Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
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.)
1 oktober 2003
P.2003.1097.F
nr. 467
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde – Beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de
eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing te motiveren (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Sociale zekerheid – Werknemers – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever –
Ambtshalve veroordeling – Bijdragen – Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling – Vergoeding – Heropening van het debat – Verwijzing sine die –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de beklaagde, vóór de
eindbeslissing, wordt ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep dat de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling beveelt wegens alle telastleggingen samen, zegt dat
die opschorting tevens van toepassing is op de ambtshalve veroordeling die gevorderd
wordt op grond van art. 35, vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, de
beklaagde veroordeelt in de kosten van beide instanties, hem een vergoeding oplegt, de
uitspraak aanhoudt over de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op grond van
art. 35, tweede lid, van die wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak sine die
verwijst (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering; 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.)
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22 oktober 2003

P.2003.1055.F

nr. 520

Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
verdachte – Ontvankelijkheid.
Het arrest dat het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer dat een verzoek
tot opschorting afwijst en de beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst, niet
ontvankelijk verklaart, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering, en wordt niet gewezen inzake bevoegdheid of met toepassing van
artikel 135 of 235bis, Wetboek van Strafvordering (Artikelen 135, 235bis en 416, eerste
lid Wetboek van Strafvordering.)
28 oktober 2003
P.2003.1068.N
nr. 537
Cassatieberoep tegen arrest kamer van inbeschuldigingstelling betreffende bijkomende
onderzoekshandelingen – Ontvankelijkheid.
Geen onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen de beschikking van
de onderzoeksrechter met toepassing van art. 61quinquies Sv. ingevolge een verzoek
bijkomende onderzoekshandelingen te stellen
4 november 2003
P.2003.1277.N
nr. 553
Cassatieberoep door het openbaar ministerie tegen arrest van de kamer van
Ontvankelijkheidsvoorwaarden.

–

Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van het
openbaar ministerie tegen de beschikking van de raadkamer waardoor de beklaagde
wegens wanbedrijven naar de correctionele rechtbank verwezen wordt, niet ontvankelijk
verklaart, geen verwijzingsbeslissing inhoudt en uitspraak doet noch over een
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van
Strafvordering, noch over een grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering, is geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in één der gevallen
bedoeld in artikel 416, tweede lid, Sv.
4 november 2003
P.2003.0945.N
nr. 552
Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doende over het hoger beroep tegen de beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij het verzoek tot het opheffen van een
onderzoekshandeling, ingediend met toepassing van art. 61quater Sv., wordt afgewezen,
nu deze beslissing geen eindbeslissing is noch uitspraak doet in één der gevallen bepaald
in art. 416, tweede lid, Sv.
25 november 2003
P.2003.1284.N
nr. 600
Verzoek tot verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen.
Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende met toepassing van de artikelen 61quinquies
en 127, Wetboek van Strafvordering, geen eindbeslissing inhoudt en geen uitspraak doet
in één der gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
25 november 2003
P.2003.1280.N
nr. 599
Eiser, verzoeker tot terugbetaling van borgsom – Betekening aan het openbaar ministerie.
Het cassatieberoep dat betrekking heeft op de vordering tot teruggave van de borgsom
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moet worden betekend aan het openbaar ministerie (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 december 2003
P.2003.1332.N
nr. 612
Vonnis bij verstek – Verzet – Vonnis dat ingaat op het verzet en bij wege van een nieuwe
beschikking uitspraak doet – Cassatieberoep tegen het verstekvonnis – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de beklaagde tegen een veroordelend verstekvonnis is niet
ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden, wanneer de correctionele rechtbank, op het
verzet van de beklaagde tegen dat arrest, hierop is ingegaan en uitspraak heeft gedaan bij
wege van een nieuwe beschikking
3 december 2003
P.2003.1242.F
nr. 617
Bewijs – Vorm van betekening.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan betekening, is het cassatieberoep waarvan het bewijs
van die betekening niet is geleverd omdat de voorgelegde stukken het Hof niet toelaten na
te gaan of een integrale kopie van de akte met de verklaring van cassatieberoep wel
degelijk aan de verweerders werd betekend (Art. 418, eerste lid Wetboek van
Strafvordering.)
16 december 2003
P.2003.1087.N
nr. 653
Verzoek tot het opheffen van een onderzoekshandeling.
Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat op het hoger beroep tegen de beschikking, getroffen met
toepassing van artikel 61quater Wetboek van strafvordering, geen uitspraak doet over de
regelmatigheid van het strafonderzoek of van de ermee gepaard gaande strafvordering
16 december 2003
P.2003.1298.N
nr. 652
Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de
procureur des Konings – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Voorziening – Ontvankelijkheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4,
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, heeft,
anders dan bij het gerechtelijk onderzoek in het geval van 235bis, Wetboek van
Strafvordering, geen bevoegdheid om de regelmatigheid van het gehele
opsporingsonderzoek te onderzoeken; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing en doet
geen uitspraak in één van de gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 28sexies, § 4,
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2003
P.2003.1363.N
nr. 668

BELASTINGZAKEN
Verzoekschrift niet ondertekend – Gevolgen – Rechtspleging voor het Hof.
Wanneer het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het appelgerecht niet is
ondertekend, stelt het Hof in een tussenarrest vast dat de vraag rijst naar de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, en beveelt het de verdaging van de zaak naar een
openbare terechtzitting waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal nemen en
partijen zullen worden gehoord (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 388
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
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18 september 2003

F.2002.0002.N

nr. 441

ARRESTEN RAAD VAN STATE
Beslissing over een verzoek tot nietigverklaring – Procedure ex artikel 94 R.B. 23 aug.
1948 – Exceptie van onbevoegdheid opgeworpen in de schorsingsprocedure –
Bevoegdheid van het Hof.
Een exceptie van onbevoegdheid die is opgeworpen in het administratief kort geding tot
schorsing van de administratieve handeling geldt ook als opgeworpen in de
overeenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (I) voortgezette
annulatieprocedure (Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 juni 2003
C.2002.0552.N
nr. 349
Beslissing over bevoegdheid – Geen exceptie van onbevoegdheid opgeworpen –
Bevoegdheid van het Hof.
De beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te
nemen, zonder dat hij zich daarbij moet uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid,
is niet voor cassatieberoep vatbaar (Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 juni 2003
C.2002.0552.N
nr. 349

ALLERLEI
Vreemdelingen – Hechtenis – Beroep – Titel van hechtenis die in de plaats van een
andere wordt gesteld – Weerslag.
Het cassatieberoep is zonder voorwerp, wanneer het gericht is tegen een arrest van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat een beschikking bevestigt waarbij de
raadkamer het verzoek tot invrijheidstelling verwerpt dat de vreemdeling, die van zijn
vrijheid is beroofd, had neergelegd met toepassing van art. 74/6, § 1, Vreemdelingenwet,
wanneer vervolgens tegen de vreemdeling een bijkomende veiligheidsmaatregel is
genomen met toepassing van art. 27, derde lid, van dezelfde wet. (Artikelen 27, derde lid,
52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
26 augustus 2003
P.2003.1002.F
nr. 407

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Gebrek aan belang – Begrip – Bestreden beslissing – Bekritiseerde reden – Andere
afzonderlijke niet bekritiseerde reden.
Wanneer de appelrechters hun beslissing, afzonderlijk en zonder kritiek van eiseres, met
redenen omkleed hebben, is het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, niet–ontvankelijk
9 januari 2003
C.2001.0264.F
nr. 19
Middel dat gegrond is op een wettelijke bepaling die noch van openbare orde noch
dwingend – Middel dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en waarover deze
evenmin op eigen initiatief heeft beslist – Ontvankelijkheid.
Het middel dat, tot staving van een cassatieberoep, gegrond is op een wettelijke bepaling
die noch van openbare orde noch dwingend is, dat niet voorgelegd is aan de appelrechter
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en waarover deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist, is nieuw en derhalve niet
ontvankelijk
13 februari 2003
C.2002.0280.F
nr. 105
Gewijzigde wet.
Het middel dat de schending aanvoert van een wetsartikel waarvan de tekst is gewijzigd
door een latere wet, verwijst naar dat artikel zoals het is gewijzigd; niet ontvankelijk is het
middel dat de schending van de laatste tekst van die wetsbepaling aanvoert terwijl die
tekst geen verband houdt met de aangevoerde grief (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
20 februari 2003
F.2001.0080.F
nr. 122
Gewijzigde wet.
Een middel dat een artikel van een wet waarvan de tekst gewijzigd is door een latere wet
als geschonden aanwijst, verwijst naar het artikel zoals het gewijzigd is
24 februari 2003
S.2001.0156.F
nr. 130
Erfdienstbaarheid van doorgang – Uitoefening van de erfdienstbaarheid – Belemmering –
Bodemrechter – Feitelijke beoordeling – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet–ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling van de
bodemrechter over het al dan niet bestaan van een belemmering voor de uitoefening van
de erfdienstbaarheid
6 maart 2003
C.2001.0420.F
nr. 153
Begrip – Beslissing van de rechter – Middel dat opkomt tegen een reden van de
beslissing.
In beginsel is niet nieuw het middel dat opkomt tegen een reden die de rechter geeft tot
staving van zijn beslissing
7 april 2003
S.2000.0013.F
nr. 229
Adoptie – Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling – Geadopteerde ouder dan vijftien
jaar – Homologatie – Voorwaarden – Persoonlijk statuut – Vreemde wet die alleen
adoptie van minderjarigen in hun eigen belang toestaat – Eerbiediging van privé– en
gezinsleven – Artikel 8, E.V.R.M. – Beperkingen.
Aangezien art. 8 E.V.R.M. geen adoptierecht waarborgt, kan het middel dat het bestreden
arrest verwijt het begrip gezinsleven te miskennen niet tot cassatie leiden en is het dus
zonder belang. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240
Openbare orde – Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk
ambt kennis te nemen van dezelfde zaak.
Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van
hetzelfde geschil, is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt en dus voor het eerst
voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (Art. 292, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0220.F
nr. 243
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Bewijskracht van de akte – Afschrift – Eensluidend met het origineel – Voorwaarde –
Ontvankelijkheid.
Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in burgerlijke
zaken niet–ontvankelijk, wanneer de akte niet in het betwiste vonnis is weergegeven en
van die akte alleen maar een afschrift, dat door de advocaten die de partijen voor de
bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet eensluidend is verklaard, als bijlage bij het
verzoekschrift is gevoegd (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
8 mei 2003
C.2001.0378.F
nr. 284
Geschonden wetsbepaling – Wijziging – Grief – Ontoepasselijkheid – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, zoals
gewijzigd, die niet toepasselijk is op de in dat middel aangevoerde grief (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Geschonden wetsbepaling – Aanwijzing.
De aanwijzing, in een cassatiemiddel, van een geschonden wetsbepaling zonder verdere
vermeldingen, verwijst naar die wetsbepaling, zoals ze is gewijzigd (Art. 1080
Gerechtelijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Geschonden wettelijke bepaling – Regels betreffende het geschil – Kort geding –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 1349, 1353, 1382 en 1383 B.W en
daarbij niet staande houdt dat de appelrechters, die in kort geding uitspraak deden,
toepassing hebben gemaakt van die bepalingen die redelijkerwijs hun weigering om de
beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven, kan niet tot cassatie leiden (Artikelen
584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2003
C.2001.0181.F
nr. 338
Geschonden wettelijke bepalingen – Geen vermelding – Middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen enkele wettelijke bepaling vermeldt die door het bestreden vonnis
zou worden geschonden, is niet–ontvankelijk. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
19 juni 2003
C.2003.0177.F
nr. 366
Koninklijk besluit – Publicatie – Overlegging – Bestreden beslissing – Vaststellingen –
Ontstentenis – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk, omdat het een onderzoek vraagt van feiten, waarvoor het Hof niet
bevoegd is, is het cassatiemiddel gegrond op bepalingen van een Koninklijk Besluit dat
niet gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad en niet door de eiser aan het Hof wordt
overgelegd en terwijl de bestreden beslissing evenmin de feitelijke vaststellingen bevat
die het Hof toelaten de stelling van de eiser te beoordelen.
11 september 2003
C.2001.0295.N
nr. 428
Koninklijk besluit – Publicatie – Overlegging – Bestreden beslissing – Gegevens –
Ontstentenis – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel gegrond op de uitlegging van bepalingen van een
niet gepubliceerd Koninklijk Besluit dat niet door de eiser aan het Hof wordt overgelegd
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en waarvan de bestreden beslissing niet de nodige gegevens bevat om dat middel te
beoordelen.
11 september 2003
C.2001.0295.N
nr. 428
Gebrek aan eensluidendverklaring door de griffier – Ontvankelijkheid – Middel dat het
Hof verplicht kennis te nemen van de inhoud van een akte van het gerecht – Overlegging
van een afschrift.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht, het gezag
en de kracht van gewijsde van een akte van het gerecht als bij het cassatieberoep enkel
een door een advocaat bij het Hof geparafeerd afschrift van die akte is gevoegd dat niet
voor eensluidend werd verklaard door de griffier van het desbetreffende gerecht
(Artikelen 173, 790 en 791 Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2003
C.2001.0481.N
nr. 471
Voorbehoud – Niet verleend – Conclusie.
Niet ontvankelijk bij gemis aan belang is het cassatiemiddel dat aanvoert dat aan eiser het
door hem gevorderde voorbehoud niet werd verleend, als hij dit heeft geformuleerd in een
conclusie waarop de melding van de neerlegging door de griffier werd aangebracht en die
niet uit het debat is geweerd door de rechter
16 oktober 2003
C.2002.0151.N
nr. 504
Ontvankelijkheid.
Het middel dat het bestreden arrest verwijt een niet–ingetrokken benoemingsbesluit toe te
passen, ook al is het onwettig, is niet ontvankelijk als het geen schending van art. 159 Gw.
Aanvoert (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
17 oktober 2003
C.2002.0283.F
nr. 508
Niet ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid is het middel dat niet aangeeft hoe en
waardoor de rechter de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen zou hebben
geschonden
23 oktober 2003
C.2001.0365.N
nr. 523
Wanneer de eiseres aanvoert dat haar recht van verdediging, volgens nationale normen, en
art. 6 EVRM zouden geschonden zijn doordat zij geen middelen zou hebben kunnen laten
gelden ten aanzien van te laat medegedeelde stukken, is niet ontvankelijk het middel dat
door elkaar schending van art. 6 EVRM en van het recht van verdediging aanvoert zonder
nader te preciseren hoe een en ander geschonden zijn
23 oktober 2003
C.2001.0164.N
nr. 522
Beslissing gesteund op onwettige grond – Vervanging van grond – Ontvankelijkheid.
Het middel, ook al is het gegrond, dat niet tot cassatie van het arrest kan leiden, is niet
ontvankelijk daar het geen belang vertoont
24 oktober 2003
C.2002.0219.F
nr. 528
Bewijskracht van de akten – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een
akte, wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van deze akte niet overneemt en
de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn cassatieberoep overlegt
27 oktober 2003
S.2002.0103.F
nr. 532
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Middel dat een wrakingsgrond aanvoert – Onpartijdigheid van de rechter die de
beslissing heeft gewezen – Middel – Niet–ontvankelijkheid.
Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing
heeft gewezen, afleidt uit de aangevoerde persoonlijke situatie van die rechter jegens de
partijen of jegens een van hen, kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden
aangevoerd
5 december 2003
C.2001.0046.F
nr. 625
Middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist – Aangevoerde schending van een
essentiële regel inzake rechtsbedeling – Middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist wegens de samenstelling ervan
kan voor het eerst in cassatie worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die,
doordat hij de objectieve vereisten van de gerechtelijke organisatie betreft, essentieel is
voor de rechtsbedeling
5 december 2003
C.2001.0046.F
nr. 625
Middel dat de niet–ontvankelijkheid van de vordering aanvoert – Verzoek ongegrond
verklaard.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat opkomt tegen de beslissing over
de ontvankelijkheid van de vordering, wanneer deze niet gegrond is verklaard
8 december 2003
C.2002.0440.F
nr. 631
In de plaats gestelde gronden.
Niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie kan leiden doordat, al was het
gegrond, de bestreden beslissing naar recht verantwoord is op door het Hof in de plaats
gestelde gronden.
18 december 2003
C.2001.0150.N
nr. 657

STRAFZAKEN
Begrip – Raadkamer – Identiteit van de magistraat van het openbaar ministerie.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt aangevoerd tot staving van
een cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is niet
ontvankelijk, wanneer het betoogt dat er gewettigde twijfel bestaat over de ware identiteit
van de magistraat van het O.M. die zitting heeft gehouden op de terechtzitting van de
raadkamer
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Overtollige reden – Kritiek.
Het middel is niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, wanneer het een overtollige reden
van de bestreden beslissing bekritiseert
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Recht van verdediging – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging
voor het eerst voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk
29 januari 2003
P.2002.1684.F
nr. 65
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Onmiddellijk cassatieberoep
van de inverdenkinggestelde – Bezwaren – Redengeving – Ontvankelijkheid.
Het middel dat een ontoereikende redengeving aanklaagt m.b.t. de bezwaren, valt niet
onder de grieven die krachtens de wet kunnen worden aangevoerd tot staving van het
onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een verwijzingsarrest
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om
een rechtsgrond in de plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt –
Ontvankelijkheid.
Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden
beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Recht van verdediging – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert, is niet
ontvankelijk wanneer het niet vermeldt in hoeverre de bestreden beslissing dat recht zou
hebben miskend
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Middel dat de bewijskracht van een akte aanvoert – Akte opgemaakt in een andere taal
dan die van de rechtspleging – Officiële vertaling van de akte op verzoek van het
openbaar ministerie.
Wanneer, in strafzaken, een middel de miskenning aanvoert van de bewijskracht van een
akte die is opgemaakt in een andere taal dan die van de rechtspleging, zonder dat de
vertaling van die akte in de taal van de rechtspleging is voorgelegd aan de bodemrechter,
kan het Hof dat middel beoordelen op grond van een officiële vertaling van die akte, die is
opgemaakt op verzoek van het O.M. en bij het dossier van de rechtspleging is gevoegd
16 april 2003
P.2002.1611.F
nr. 255
Jeugdbescherming – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Als misdrijf
omschreven feiten – Onderscheiden feiten – Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten –
Beschermingsmaatregel naar recht verantwoord – Ontvankelijkheid van het middel.
Wanneer een cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de jeugdrechter van het
hof van beroep, dat jegens een minderjarige een beschermingsmaatregel beveelt wegens
twee als misdrijf omschreven feiten, is het cassatiemiddel niet ontvankelijk als het slechts
betrekking heeft op één telastlegging, terwijl de uitgesproken beschermingsmaatregel naar
recht is verantwoord door het andere, als misdrijf omschreven feit dat t.a.v. eiser bewezen
is verklaard (Artikelen 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming; Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Middel zonder verband met de bestreden beslissing – Ontvankelijkheid.
Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om
het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden –
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Ontvankelijkheid.
Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden
beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om
het beschikkende gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden – Gevolg –
Europese Unie – Prejudiciële vraag – Verdrag tot oprichting van de Europese Unie –
Vraag van interpretatie of geldigheid.
Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens het middel zijn geschonden, geen
enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het Hof in de
plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Middel dat een miskenning van de rechtspraak aanvoert – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat een miskenning van de rechtspraak aanvoert, is niet ontvankelijk
3 september 2003
P.2003.0571.F
nr. 412
Bewijs – Geschriften – Bewijskracht – Middel dat de miskenning van de bewijskracht van
stukken aanvoert – Beslissing niet gegrond op die stukken.
Het middel dat de miskenning aanvoert van de bewijskracht van stukken waarop het
bestreden arrest zijn beslissing niet grondt, mist feitelijke grondslag
17 september 2003
P.2003.1249.F
nr. 439
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Middel dat een gebrek aan antwoord op een
conclusie aanvoert.
Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat het arrest tot handhaving van de
voorlopige hechtenis niet antwoordt op de conclusie waarin eiser aanvoert dat de rechter
het ambt van onderzoeksrechter niet wettig kon uitoefenen op het ogenblik waarop de
tegen hem verkregen aanwijzingen van schuld werden verzameld, terwijl de appelrechters
hebben voldaan aan de bij art. 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis, voorgeschreven
verplichting tot antwoord (Art. 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
17 september 2003
P.2003.1249.F
nr. 439
Middel dat het Hof zou verplichten gegevens na te gaan die vreemd zijn aan de –
Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het het Hof verplicht gegevens te onderzoeken
die vreemd zijn aan de processtukken.
17 september 2003
P.2003.1249.F
nr. 439
Is nieuw, en mitsdien niet ontvankelijk, het middel geput uit de schending van artikel 316
van het Wetboek van Strafvordering, wanneer de beschuldigde zich over de grond van de
zaak heeft verdedigd zonder zich te beroepen op de niet naleving van dit voorschrift dat
geen substantiële vormvereiste uitmaakt en niet op straffe van nietigheid is
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voorgeschreven. (Art. 316 Wetboek van Strafvordering.)
23 september 2003
P.2003.0627.N

nr. 449

Stedenbouw – Herstel van plaats in de vorige staat – Middel dat betrekking heeft op de
regelmatigheid van de tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging –
Ontvankelijkheid.
Geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de
herstelvordering; de strafrechter kan die vordering toekennen mits het bestuur duidelijk
zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en de betrokkene daarover
tegenspraak heeft kunnen voeren; het middel dat alleen de regelmatigheid van de
tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, is aldus, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk (Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0260.N
nr. 481
Onderzoeksrechter – Akte van aanhangigmaking – Draagwijdte – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte van de
akte van aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Burgerlijke partijstelling voor de eerste rechter – Nietigheid.
Het middel waarin eiser betoogt dat een burgerlijke–partijstelling door tussenkomst op de
terechtzitting van de correctionele rechtbank nietig is, is niet ontvankelijk als het niet aan
het appelgerecht is voorgelegd, wanneer het hof van beroep die nietigheid niet heeft
overgenomen (Art. 2 Wet 29 april 1806.)
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557
Voortdurend misdrijf – Periode van de misdrijven – Begin.
Het middel dat, al was het gegrond, erop neerkomt kritiek uit te oefenen op het tijdstip dat
als beginpunt van een voortdurend misdrijf is aangenomen, is niet ontvankelijk bij gebrek
aan belang
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Rechtspleging voor de eerste rechter – Ontvankelijkheid.
Het middel dat betrekking heeft op de rechtspleging voor de eerste rechter, kan niet voor
de eerste keer aan het Hof van cassatie worden voorgelegd (Art. 2 Wet 29 april 1806.)
19 november 2003
P.2003.0969.F
nr. 579
Bestreden beslissing gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om
een rechtsgrond in de plaats te stellen die het dictum van de beslissing verantwoordt –
Ontvankelijkheid.
Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden
beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614
Niet in aanmerking genomen kwalificatie – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het zich ertoe beperkt
kritiek te uiten op de omschrijving van een kwalificatie die de appelrechters niet in
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aanmerking hebben genomen
3 december 2003

P.2003.1104.F

nr. 615

Misdrijf – Geen vervolging of veroordeling – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het betoogt dat de
beklaagde het bestaan van een van de bestanddelen van een misdrijf niet heeft kunnen
betwisten, terwijl hij wegens dat misdrijf noch vervolgd noch veroordeeld is.
3 december 2003
P.2003.1104.F
nr. 615
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Zitting – Openbaar ministerie –
Neerlegging van nieuwe stukken – Ontvankelijkheid.
Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst wordt
aangevoerd voor het Hof en daarin wordt betoogd dat het O.M. nieuwe stukken zou
hebben neergelegd op de dag zelf van de zitting van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling
10 december 2003
P.2003.1395.F
nr. 637
Beslissing die het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Ontvankelijkheid.
Het door eiser voorgestelde middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, wanneer het
gericht is tegen de beslissing die zijn hoger beroep ontvankelijk verklaart
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655

BELASTINGZAKEN
Onderscheiden grieven – Afzonderlijke vermelding – Ontvankelijkheid.
Vaag en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, in
globo de schending van een aantal wetsbepalingen aanvoert maar niet voor elk van de
onderdelen afzonderlijk aanwijst welke wetsbepalingen geschonden zijn (Art. 378
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
20 februari 2003
F.2002.0008.F
nr. 123
Begrip – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn de middelen die klaarheid en nauwkeurigheid missen welke vereist
zijn opdat het Hof zonder gevaar voor vergissing de wettelijke bepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd, alsook de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde
grieven kan onderscheiden
15 mei 2003
F.2002.0041.F
nr. 299
Ontvankelijkheid.
Het middel dat niet preciseert welke doelstellingen de gelaakte belastingverordening
nastreeft noch hoe het verschil in behandeling tussen de door de overheid gesubsidieerde
of erkende personen en zij die dat niet zijn niet redelijkerwijs in verhouding zou staan met
die doelstellingen, is onduidelijk.
19 juni 2003
F.2001.0078.F
nr. 368
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Paritair Comité voor de handel in voedingswaren – Eindejaarspremie – Recht –
Voorwaarden – Vrijwillig verlaten van onderneming.
Uit de bepaling van artikel 2, §2 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 12 mei
1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair Comité voor de handel in
voedingswaren, betreffende de eindejaarspremie die wordt toegekend aan werklieden en
werksters die niet voldoen aan de voorwaarden van paragraaf 1, maar die ten minste drie
jaar anciënniteit hebben in de onderneming en de onderneming vrijwillig verlaten in de
loop van het jaar, volgt dat het volstaat dat de werknemer die ten minste drie jaar
anciënniteit heeft uit vrije wil de onderneming verlaat ongeacht de wijze waarop dit
geschiedt. (Art. 2, § 2 C.A.O. 12 mei 1997 (K.B. 22 sept. 1998) gesloten in het Paritair
Comité voor de handel in voedingswaren betreffende de eindejaarspremie.)
17 maart 2003
S.2002.0052.N
nr. 172
Overgang van onderneming – Wijziging van paritair comité – Binding van de C.A.O. van
de vroegere werkgever – Nieuwe werkgever – Gunstiger arbeidsvoorwaarden –
Onmiddellijke toekenning.
Wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen moet de nieuwe
werkgever de overeenkomst die de vroegere werkgever bond, eerbiedigen totdat zij
ophoudt uitwerking te hebben; deze regel sluit niet uit dat de nieuwe werkgever gunstiger
arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst
die voor zijn onderneming geldt
het paritair comité waaronder eiser ressorteert – schenden de appelrechters art. 20
C.A.O.–wet ( Art. 20 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités.)

31 maart 2003

S.2002.0084.N

nr. 218

Paritair Comité voor het bouwbedrijf – Arbeidsvoorwaarden – Bijzondere werken –
Ongezonde werken – Loonbijslagen – Werken beperkt in de tijd.
De bijzondere loontoeslag ingevolge werken bij de uitvoering waarvan de arbeiders
gevoelens van onzekerheid, vrees, onrust kunnen ondervinden alsmede bij het uitvoeren
van ongezonde werken is alleen maar verschuldigd voor de tijd waarin de bedoelde
werken effectief worden uitgevoerd. (Artikelen 23 en 24 C.A.O. 18 maart 1993, gesloten
in het Paritair comité van het bouwbedrijf betreffende de arbeidsvoorwaarden algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 18 jan. 1995.)
20 oktober 2003
S.2003.0024.N
nr. 513
Paritair comité – Metaal–, machine– en elektrische bouw – Werkzekerheid – Beding –
Juridische aard.
Het beding inzake werkzekerheid als bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van
15 feb. 1993, die is gesloten in het paritair comité voor de metaal–, machine– en
elektrische bouw is een individuele normatieve bepaling van die collectieve
arbeidsovereenkomst (Artikelen 5, 19, 23 en 26, eerste lid Wet van 5 dec. 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités; Art. 2 C.A.O.
15 feb. 1993, gesloten in het paritair comité voor de metaal–, machine– en elektrische
bouw, betreffende het protocol van nationaal akkoord 1993–1994, die bij art. 2, K.B. 7
mei 1996, algemeen verbindend is verklaard.)
10 november 2003
S.2001.0178.F
nr. 564
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DAGVAARDING
Strafzaken – Beklaagde – Voorgeschreven vermeldingen – Recht van verdediging.
In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de
mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen
welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; er is voldaan aan de
verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de aard en
van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen
(Artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering; Art. 6.3, a Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te
New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Gerechtsdeurwaarder – Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Woonplaatskeuze –
Ontkentenis.
De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een
procedure tot ontkentenis (Artikelen 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0114.F
nr. 155
Burgerlijke zaken – Betekening – Onregelmatigheid – Nietigheid.
De onregelmatigheid van de betekening van de dagvaarding aan de gedaagde kan niet tot
nietigheid leiden als het doel dat de wet ermee beoogt bereikt werd, te weten aan de
gedaagde de dagvaarding te bezorgen en hem te mogelijkheid te bieden zijn
verweermiddelen uiteen te zetten (Artikelen 35, eerste en tweede lid, en 867 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 december 2003
C.2001.0150.N
nr. 657

DERDENVERZET
Ontvankelijkheidsvereiste.
Wie veroordeeld is heeft belang derdenverzet in te stellen tegen de beslissing die hem
veroordeelt; derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer
het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie door de bestreden beslissing niet kan
worden aangetast (Artikelen 17, 18, eerste lid, en 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2003
C.2000.0634.N
nr. 188
Strafzaken – Stedenbouw – Herstel van plaats in de vorige staat – Derdenverzet –
Rechtmatig belang.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de
openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang; is daartoe niet vereist dat die
toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd misdrijf (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek; Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0422.N
nr. 482
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DESKUNDIGENONDERZOEK
Strafzaken – Artikel 6.1 E.V.R.M. – Niet
deskundigenonderzoek – Toepassing van het Ger.W..

op

tegenspraak

uitgevoerd

De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen
deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en
in zoverre hij zulks gepast vindt voor het opsporen van de waarheid, is op zich geen
schending van art. 6 E.V.R.M. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
19 februari 2003
P.2002.1400.F
nr. 118
Strafzaken – Opdrachten van de deskundige.
Behalve in geval van schending van art. 11 Ger. W., kan de aan de deskundige
voorgelegde vraag niet samenvallen met die welke de rechter moet beslechten (Art. 11
Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2003
P.2002.1400.F
nr. 118
Notaris – Boedelbeschrijving – Toepasselijkheid van artikel 1884 Ger.W..
Artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de boedelbeschrijving, krachtens
hetwelk dat, indien moeilijkheden rijzen of indien vorderingen worden gedaan met het
oog op het beheer van het vermogen of van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken
en de partijen daaraan niet tegemoetkomen, de notaris zich wendt tot de vrederechter die
zijn beschikking stelt op de minuut van het proces–verbaal, geldt enkel voor de notaris
belast met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van het Gerechtelijk
Wetboek, en is niet van toepassing op een notaris die met een deskundigenopdracht is
belast. (Artikelen 1175 en 1184 Gerechtelijk Wetboek.)
14 maart 2003
C.2002.0339.N
nr. 169

DIEFSTAL EN AFPERSING
Diefstal door middel van geweld – Strafverzwaring – Toepasselijkheid.
De bij artikel 473, derde lid, Sw., bepaalde strafverzwaring is van toepassing op de
misdaden die vermeld worden in zowel artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473,
tweede lid, van dat wetboek (Art. 473 Strafwetboek.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Diefstal door middel van geweld – Verzwarende omstandigheden – Foltering –
Rechtspleging.
De misdaad die omschreven wordt als diefstal door middel van geweld of bedreiging en
die gepleegd werd met de in artikel 472 Sw. bepaalde omstandigheden, kan niet
gecorrectionaliseerd worden indien het slachtoffer lichamelijk is gefolterd (Artikelen 472
en 473 Strafwetboek; Art. 2, derde lid Wet 4 okt. 1867.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272

DIEREN
Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare gezondheid – Drugwet – K.B.
12 april 1974 – Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren – Gifstoffen –
Toepassing.
Nu de Drugwet van de begrippen "gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
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ontsmettingsmiddelen en antiseptica" geen definitie geeft, vermag de rechter, bij
ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte van de wettelijke bepalingen preciseert,
de wettigheid van de uitvoering ervan vast te stellen op grond van het feitelijk oordeel dat
de in het uitvoeringsbesluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in
verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–infectueuze, anti–
parasitaire en anti–inflammatoire werking bedoelde stoffen van aard zijn de openbare
gezondheid in het gedrang te brengen en zodoende gifstoffen zijn
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Stoffen met hormonale, anti–hormonale, beta–adrenergische of productiestimulerende
werking – Bevoegde ambtenaren – Huiszoeking.
Uit artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen
met hormonale, anti–hormonale, beta–adrenergische of productiestimulerende werking
volgt dat de door de Koning aangewezen ambtenaren of de dierenartsen aangewezen door
de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, altijd zonder
voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen bevinden mogen
betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er tevens alle nuttige
vaststellingen kunnen doen met inbegrip van een zoeking in alles wat zich in die plaatsen
bevindt (Art. 6 Hormonenwet 15 juli 1985; Artikelen 1 en 2 K.B. 6 dec. 1991.)
18 maart 2003
P.2002.1643.N
nr. 176

DIERENARTS
Tucht – Bureau van de Orde der dierenartsen – Beslissing om een onderzoek in te stellen
– Beslissing om de onderzoeksopdracht over te dragen aan een van zijn leden of aan een
ander lid van de raad – Beraadslaging.
De beraadslaging van het bureau van de Orde van dierenartsen over het instellen van een
onderzoek tegen eiser en over de overdracht ervan aan een van de leden van het bureau of
aan een ander lid van de raad, kan niet uitsluitend blijken uit het proces–verbaal van het
verhoor van eiser waarin een arts wordt aangesteld die tegelijk de hoedanigheid van
voorzitter en onderzoeker bezit en uit een brief van de voorzitter van de raad van de Orde
aan eisers raadsman waarin wordt vermeld dat "dat het bureau verwezen heeft naar het
bepaalde in artikel 13 van de wet van 19 december 1950". (Art. 13 Wet 19 dec. 1950 tot
instelling van de Orde der dierenartsen.)
5 december 2003
D.2003.0006.F
nr. 627

DOUANE EN ACCIJNZEN
Wet betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten – Artikel 39, eerste lid –
Boete – Aard en gevolg.
Anders dan de geldboete bedoeld in art. 70 W.B.T.W. die een administratieve geldboete
is, is de boete van art. 39, eerste lid, Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling
voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles
daarop, geen sanctie die het bestuur kan opleggen maar een strafrechtelijke geldboete die
alleen door de strafrechter kan worden opgelegd. (Art. 39, eerste lid Wet 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop.)
11 februari 2003
P.2002.0394.N
nr. 93
Douanerechten – Accijnzen – Voorrang – Koopwaar – Omvang – Warrant.
De douanerechten en accijnzen moeten bij voorrang worden betaald en de opbrengst van
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de in warrant gegeven koopwaar mag slechts aan de warranthouder toekomen nadat deze
rechten betaald zijn; uit de wet kan niet afgeleid worden dat de volstrekte voorrang van
het bestuur noodzakelijk alleen betrekking heeft op de douanerechten en accijnzen
verschuldigd op de in warrant gegeven koopwaar die gerealiseerd is; de voorrang kan ook
betrekking hebben op andere opgeslagen goederen (Art. 313, § 2, tweede lid Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 17 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering van het
warrantstelsel.)
27 maart 2003
C.2000.0416.N
nr. 209
Communautair Douanewetboek – Extern communautair vervoer – Aansprakelijkheid van
de aangever – Navordering van de rechten bij invoer – Niet–inachtneming van de vereiste
van kennisgeving voorgeschreven door de toepasselijke EEG–Verordeningen.
Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 34 van de Verordening (EEG) nr
2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende communautair douanevervoer
en artikel 49 van de Verordening (EEG) nr 1214/92 van de Commissie van 21 april 1992,
houdende uitvoeringsbepalingen betreffende de regeling voor communautair
douanevervoer, en/of van artikel 379, eerste lid, Verordening (EEG) nr 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993, houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van Verordening (EEG), nr 2931/92 tot vaststelling van het communautair
douanewetboek, gelezen in samenhang met Verordening (EEG) nr 2913/92 van de Raad
van 12 oktober tot vaststelling van het communautair douanewetboek, tast de
rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van de rechten bij invoer niet
aan
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Douane en accijnzenwet – Landbouwheffingen – Rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten – Aard.
De vordering van de minister van Economische Zaken en van het Belgisch Interventie– en
Restitutiebureau in betaling van ontdoken rechten is gegrond op artikel 283, Douane en
Accijnzenwet en is geen vordering tot vergoeding van schade, gestoeld op de artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek (Artikelen 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet
18 juli 1977.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Douane en accijnzenwet – Landbouwheffingen – Rechtsvordering tot betaling van de
ontdoken rechten – Grondslag.
De vordering van de minister van Economische Zaken en van het Belgisch Interventie– en
Restitutiebureau in betaling van ontdoken rechten is gegrond op artikel 283, Douane en
Accijnzenwet en is geen vordering tot vergoeding van schade, gestoeld op de artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek (Artikelen 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet
18 juli 1977.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Landbouwheffingen – Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 – Inning door de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen – Overdracht van de bevoegdheid
tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen – Volledig onder de oude wet ontstane
en definitief voltrokken toestand.
Artikel 4 AWDA en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht
en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
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1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (Artikelen 1, 4° en 4
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Communautair Douanewetboek – Extern douanevervoer – Artikel 92 (oud)
Communautair Douanewetboek – Koppeling van de beëindiging van de regeling extern
douanevervoer aan de verplichting tot aanzuivering.
De omstandigheid dat, krachtens artikel 92 Communautair Douanewetboek, zoals
toepasselijk ten tijde van de feiten, de beëindiging van de regeling extern douanevervoer
door het aanbrengen van de goederen samen met het bijhorende document op het
douanekantoor van bestemming, gekoppeld is aan de verplichting tot aanzuivering of
wederoverlegging op het kantoor van uitreiking van de documenten waarop deze
goederen betrekking hebben, houdt niet in dat het niet–naleven van de verplichting tot
aanbrenging en van de verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging op dezelfde
plaats gepleegd wordt
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Landbouwheffingen – Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 – Inning door de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen – Overdracht van de bevoegdheid
tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen – Volledig onder de oude wet ontstane
en definitief voltrokken toestand.
Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht
en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (Artikelen 1, 4° en 4
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Aard – Artikelen 221, 222 en 223,
Douane en accijnzenwet.
De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en Accijnzenwet heeft
sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd
karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een straf met een
zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is
van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (Artikelen
221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Aard.
Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en
Accijnzenwet, geen schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling tot
de betaling van de ontdoken taksen en heffingen. (Artikelen 221, 222 en 223 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Uitvoer, invoer en doorvoer – Douanedocumenten – Wijziging
van de bestemming van de goederen zonder voorafgaande toelating – Artikel 257, § 3,
Douane en accijnzenwet – Materieel bestanddeel.
Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, is geen onthoudings– of verzuimsmisdrijf,
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maar vereist een positieve handeling, namelijk het zonder toelating geven van een andere
bestemming aan goederen en ze aldus aan de doorvoer te onttrekken (Art. 257, § 3
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring
verbeurdverklaring kunnen worden getroffen.

–

Personen

die

door

de

Uit het gegeven dat de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en
accijnzenwet, een straf is met een zakelijk karakter, waarbij niet vereist is dat de
veroordeelde of de ontduiker eigenaar is van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin
dat de ontduiker gekend is, volgt dat dergelijke verbeurdverklaring ook andere personen
kan treffen dan de eigenaar en de derde bezitter ter goeder trouw; een dergelijke
maatregel, uitgesproken tegen een dader, waardoor een derde zijn eigendom ontnomen
wordt, is geen straf van die derde.
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Communautair Douanewetboek – Extern communautair douanevervoer –
Aansprakelijkheid van de aangever – Navordering van de rechten bij invoer – Niet–
inachtneming van de vereiste van kennisgeving voorgeschreven door de toepasselijke
EEG–Verordeningen.
Het niet in acht nemen van de vereisten van artikel 379, eerste lid, Uitvoering
Communautair Douanewetboek, gelezen in samenhang met het Communautair
Douanewetboek, tast de rechtsgeldigheid van de ingeleide procedure tot navordering van
de rechten bij invoer niet aan (Art. 379, eerste lid E.E.G.–Verordening nr 2454/93 van de
Commissie van 2 juli 1993.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Inbreuken op verordeningen en beschikkingen van de Europese
Gemeenschappen – Artikel 261, § 1, Douane en accijnzenwet – Suppletief karakter.
Artikel 261, § 1, Douane en Accijnzenwet, dat onder meer inbreuken op de verordeningen
en beschikkingen van algemene aard van de Raad of van de Commissie van de Europese
Gemeenschappen strafbaar stelt, voor zover zij niet worden beteugeld door een andere
sanctie inzake douane en accijnzen, doet geen afbreuk aan het strafbaar feit omschreven in
artikel 257, § 3, van deze wet (Artikelen 257, § 3 en 261, § 1 Douane en accijnzenwet 18
juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Aard – Artikelen 221, 222 en 223,
Douane en accijnzenwet.
De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, heeft
sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd
karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een straf met een
zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is
van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (Artikelen
221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Aard.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
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bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Artikelen 281, 282 en 283, Douane en accijnzenwet –
Burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen – Bevoegdheid van de
strafrechter.
De aan artikel 283, Douane en accijnzenwet ontleende bevoegdheid van de strafrechter
om te oordelen over een burgerlijke rechtsvordering in betaling van rechten en accijnzen
veronderstelt enkel, enerzijds, dat hij regelmatig geadieerd is van overtredingen, fraudes,
misdrijven of misdaden, bedoeld in de artikelen 281 en 282 van die wet, en, anderzijds,
dat de belastingschuldige bij het proces betrokken is; deze bevoegdheid is niet beperkt tot
de persoon die wordt vervolgd wegens overtreding van de artikelen 281 en 282, Douane
en accijnzenwet (Artikelen 281, 282 en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Douaneambtenaar – Exploten of justitiële verrichtingen –
Bewijs van hoedanigheid, machtiging of eedaflegging.
Artikel 324 Douane en accijnzenwet vereist niet dat de douaneambtenaren die exploten of
justitiële verrichtingen doen, bij die gelegenheid bewijzen dat zij douaneambtenaren zijn
of daartoe gemachtigd zijn en de eed hebben afgelegd. (Art. 324 Douane en accijnzenwet
18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Uitvoer, invoer en doorvoer – Douanedocumenten – Wijziging
van de bestemming van de goederen zonder voorafgaande toelating – Artikel 257, § 3,
Douane en accijnzenwet – Moreel bestanddeel.
Het misdrijf van artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, stelt de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat
de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden en geen opzet moet
worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer hij aantoont of
geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke
dwaling (Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Aard.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzenwet – Verbeurdverklaring – Aard.
Aangezien de verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en
accijnzenwet, geen schadevergoeding is, staat ze niet in de weg aan een veroordeling tot
de betaling van de ontdoken taksen en heffingen. (Artikelen 221, 222 en 223 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977.)
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29 april 2003

P.2002.1461.N

nr. 269

Misdrijf – Veroordeling van de aangestelde – Burgerlijke aansprakelijkheid voor de
geldboeten en de kosten – Artikel 265, § 3, Douane en accijnzenwet.
Artikel 265, § 3, Douane en Accijnzenwet, dat bepaalt dat de natuurlijke of de
rechtspersonen burgerlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de geldboeten en de
kosten, die het gevolg zijn van de veroordelingen die ingevolge de wetten inzake douane
en accijnzen tegen hun gemachtigden of bestuurders, zaakvoerders of vereffenaars zijn
uitgesproken wegens misdrijven die zij in die hoedanigheid hebben begaan, omvat ook de
aangestelden (Art. 265, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Strafvordering – Douane en accijnzenwet – Misdrijf – Respectieve bevoegdheden van het
openbaar ministerie en het bestuur.
Krachtens artikel 281, §§ 1 en 2 Douane en Accijnzenwet oefent het openbaar ministerie
enkel de vordering tot het opleggen van gevangenisstraf uit, terwijl het bestuur de
vorderingen tot het opleggen van geldboeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van
fabrieken of werkplaatsen uitoefent; hieruit volgt dat ook het hoger beroep van het
openbaar ministerie of van het bestuur beperkt is tot de vordering welke tot hun
respectieve bevoegdheid behoort (Art. 281, §§ 1 en 2 Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
20 mei 2003
P.2003.0030.N
nr. 306
Misdrijf – Bewijs.
Het bewijs van een misdrijf inzake douane en accijnzen mag geleverd worden door alle
regelmatig verkregen en regelmatig aan de rechter overgelegde gegevens, waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren; wat dat betreft behoeft de bevoegde
Belgische overheid geen enkele, bij verdrag overeengekomen toestemming om
inlichtingen of documenten te vragen aan een buitenlandse overheid
11 juni 2003
P.2003.0266.F
nr. 344
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, W. 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 bekrachtigde 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 uit de bij de W.
10 juni 1997 verrichte omvorming geen schending van art. 7.1 E.V.R.M. of van art. 15.1
I.V.B.P.R. kan worden afgeleid (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; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
25 juni 2003
P.2003.0460.F
nr. 377
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij art. 11, § 2,
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Douane– en Accijnzenwet, bepaalde grenzen bij de wetgevende kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
het K.B., 29 dec. 1992, genomen met toepassing van paragraaf 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.)
25 juni 2003
P.2003.0460.F
nr. 377
Douane en accijnzenwet – Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten
te verzekeren – Koninklijke besluiten – Bekrachtiging.
Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel 11, ,§
2, Douane en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december 1992, genomen met toepassing
van ,§ 1 van dat artikel 11, niet geldig bekrachtigt. (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.)
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409
Douane en accijnzenwet – Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten
te verzekeren – Koninklijke besluiten – Bekrachtiging.
Artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
dat het koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel bekrachtigde 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 toe op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar beslist hij alleen dat
de bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarop de door de
beklaagde gepleegde misdrijven berusten, door de uitwerking zelf van de wet, geacht
worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien. (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.)
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409
Douane en accijnzenwet – Aard – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van
de tegenwaarde bij niet–voortbrenging.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
waarop accijns verschuldigd is bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring.
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Betalingsvoorwaarden – Verlaten van het
geografisch grondgebied van de Gemeenschap.
De voorwaarde gesteld in artikel 9 van de EEG–verordening nr 2730/79 van 29 november
1979 tot het recht op restitutie, met name dat de goederen het geografisch grondgebied
van de Gemeenschap moeten verlaten hebben, is niet vervuld door de goederen onder
douanecontrole of onder regeling douane–entrepot te plaatsen nu de uitdrukking
"geografisch grondgebied van de Gemeenschap" naar een fysiek begrip verwijst (Art. 9,
eerste lid E.E.G.–Verordening nr 2730/79 van de Commissie van 29 nov. 1979 houdende
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gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van restituties bij uitvoer
voor landbouwproducten.)
2 oktober 2003
C.2000.0372.N
nr. 468
Douanevervoer – Europese Unie – Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van
bestemming – Mededeling daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn van elf
maanden.
Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld, die naar
aanleiding van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern
communautair douanevervoer is ontstaan, invorderen wanneer dit kantoor hem niet
binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld; dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling
betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande
kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet–tijdige kennisgeving aan een fout
of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (Art. 379, eerste lid E.E.G.–Verordening nr
2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993.)
9 december 2003
P.2002.0381.N
nr. 636
Douanevervoer – Europese Unie – Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van
bestemming – Mededeling daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn van elf
maanden.
Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld die naar
aanleiding van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern
communautair douanevervoer is ontstaan, invorderen wanneer dit kantoor hem niet
binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld; dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling
betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande
kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet–tijdige kennisgeving aan een fout
of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (Art. 11bis E.E.G.–Verordening nr 1062/87
van 27 maart 1987.)
16 december 2003
P.2002.0013.N
nr. 654

DWANGSOM
Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site.
De strafrechter kan met toepassing van art. 1385bis, Ger. W., een dwangsom opleggen om
de uitvoering van een maatregel tot sanering van de site uit te voeren, zoals die maatregel
is voorzien in art. 58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende het afvalbeheer (Art.
1385bis Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. – Aard van de rechtsregel – Voor België, Luxemburg
en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 Verdrag Benelux–
Gerechtshof.

– 99 –
27 februari 2003

C.2001.0432.F

nr. 137

Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. – Aard van de rechtsregel – Voor België, Luxemburg
en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
De rechtsregels neergelegd in art. 1385bis Ger. W. en in art. 1 van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom zijn gemeenschappelijk voor België, Nederland en
Luxemburg en worden als dusdanig aangeduid krachtens art. 1 Verdrag Benelux–
Gerechtshof
27 februari 2003
C.2002.0107.F
nr. 139
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Termijn – Aanvang.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de
dwangsom is bepaald (Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
28 maart 2003
C.2002.0288.N
nr. 216
Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Termijn – Aanvang.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de
dwangsom is bepaald (Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
28 maart 2003
C.1999.0446.N
nr. 214
Verbeuring – Voorafgaande betekening van de uitspraak – Cassatieberoep – Verwerping.
Indien in strafzaken cassatieberoep is ingesteld tegen een arrest van het hof van beroep dat
een dwangsom oplegt, hetgeen tot gevolg heeft dat de tenuitvoerlegging van dat arrest is
geschorst, kan de dwangsom slechts worden verbeurd vanaf de betekening aan de
schuldenaar van het arrest dat het cassatieberoep verwerpt (Art. 1385bis, derde lid
Gerechtelijk Wetboek; Art. 373 Wetboek van Strafvordering.)
28 maart 2003
C.2002.0248.N
nr. 215
Verbeuring – Instellen van een rechtsmiddel – Schorsing van de gedwongen
tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling.
De dwangsom kan niet worden verbeurd gedurende de tijd dat wegens het instellen van
een rechtsmiddel de gedwongen tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling is geschorst.
28 maart 2003
C.2002.0248.N
nr. 215
Opheffing – Opschorting – Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te voldoen –
Voorwaarden – Stedenbouw – Uitvoering van bouw– of aanpassingswerken.
De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
waardoor de dwangsom haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen
indien het onredelijk zou zijn meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan de
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veroordeelde heeft betracht
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
14 oktober 2003
P.2003.0465.N
nr. 494
Artikel 1385bis, Ger.W. – Artikel 1, vierde lid, Eenvormige Beneluxwet betreffende de
dwangsom – Rechtsregel – Aard.
De rechtsregel die zowel in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek als in artikel 1,
vierde lid, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom is besloten, is
gemeen aan België, Luxemburg en Nederland
11 december 2003
C.2002.0550.N
nr. 640
Wachttermijn – Aard – Prejudicieel geschil – Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof –
Vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke
– Vraag ambtshalve opgeworpen voor het Hof van cassatie – Verplichting voor het Hof
van cassatie.
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 is gerezen, zoals de vraag, m.b.t.
de dwangsom, of de in artikel 1, vierde lid, van de Eenvormige Beneluxwet bedoelde
termijn naar zijn aard een termijn is die moet worden aangezien als een procesrechtelijke
termijn die beheerst wordt door het nationale recht van elk der lidstaten en, indien deze
vraag ontkennend moet worden beantwoord, of het een termijn is die wordt verlengd tot
de eerstvolgende werkdag, wanneer hij vervalt op een zaterdag, een zondag of een
wettelijke feestdag, moet het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof overleggen
(Art. 1, vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom; Artikelen 1 en 6
Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux–
gerechtshof; Artikelen 53 en 1385bis, vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
11 december 2003
C.2002.0550.N
nr. 640

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Hoofdvordering en tegenvordering op grond van bepaalde feiten – Hoger beroep beperkt
tot de beslissing over de hoofdvordering – Tegenvordering in hoger beroep op grond van
andere feiten – Ontvankelijkheid.
De mogelijkheid een tegenvordering tot echtscheiding in te stellen in hoger beroep
gegrond op nieuwe feiten die niet in de oorspronkelijke tegenvordering tot echtscheiding
zijn aangevoerd, blijft bestaan ook al is door degene die zulke tegenvordering instelt,
alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de hoofdvordering waarbij de
echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken. (Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
C.2000.0295.N
nr. 162
Tegenvordering op grond van bepaalde feiten – Aanvullende tegenvordering tot
echtscheiding op grond van nieuwe feiten – Vordering – Aard.
Een tegenvordering tot echtscheiding op grond van andere feiten dan die waarop een
vorige tegenvordering tot echtscheiding is gesteund, wordt niet als een nieuwe vordering
beschouwd. (Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
C.2000.0295.N
nr. 162
Wederzijdse vorderingen tot echtscheiding – Verwerping – Principaal beroep –
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Incidenteel beroep.
De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die in het geding is voor de
appelrechter, bij wege van incidenteel beroep en ongeacht de beperking van het principaal
beroep, opkomen tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis die hem nadeel
berokkenen; op die regel geldt geen uitzondering wanneer het incidenteel beroep
betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het hoger
beroep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de gedaagde tegen de
appellant afgewezen wordt (Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0188.F
nr. 242
Uitkering tot levensonderhoud – Nieuwe of gewijzigde omstandigheden – Ontheffing of
vermindering van uitkering – Aanvangspunt.
Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet over
voorlopige maatregelen inzake echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de door hem
opgelegde alimentatieplicht vermindert gelet op de veranderde omstandigheden, is hij niet
verplicht de wijziging te doen ingaan vanaf de dag dat de inkomsten van één der partijen
gewijzigd zijn (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.)
20 november 2003
C.2001.0375.N
nr. 583

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Uitkering tot levensonderhoud – Bepaling.
De uitkering tot levensonderhoud die verschuldigd is aan de echtgenoot die de
echtscheiding heeft verkregen, moet worden vastgesteld door de toestand van die
echtgenoot op het ogenblik van de echtscheiding te vergelijken met zijn inkomsten op het
ogenblik van de echtscheiding (Art. 301 Burgerlijk Wetboek.)
9 januari 2003
C.2002.0407.F
nr. 21
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Uitkering tot levensonderhoud – Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel
en bed – Gevolgen van de echtscheiding.
In de regel vervalt de overeenkomst die voorafging aan de scheiding van tafel en bed door
onderlinge toestemming en betrekking heeft op de onderhoudsuitkering wanneer een
latere echtscheiding in kracht van gewijsde is gegaan
19 december 2003
C.2001.0396.F
nr. 660

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Clausules betreffende het vermogen – Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van
tafel en bed – Gevolgen van de echtscheiding.
De echtscheiding die uitgesproken wordt na de scheiding van tafel en bed door onderlinge
toestemming brengt geen wijzigingen aan in de overeenkomst die de scheiding van tafel
en bed voorafging en betrekking had op de vermogensrechtelijke verhoudingen; die
overeenkomst blijft de partijen tot wet strekken
19 december 2003
C.2001.0396.F
nr. 660
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BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Uitkering tot levensonderhoud – Gevolgen – Hulpverplichting.
De hulpverplichting blijft bestaan in het geval van scheiding van tafel en bed door
onderlinge toestemming en de in het raam van die scheiding overeengekomen
onderhoudsuitkering vormt de uitvoering van die plicht (Artikelen 1288, eerste lid, 4°, en
1306, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2001.0396.F
nr. 660
Scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten – Gevolgen – Hulpverplichting.
Na de uitspraak van de scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten, zal de
hulpverplichting slechts blijven bestaan ten voordele van de echtgenoot die de scheiding
heeft verkregen (Art. 308 Burgerlijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2001.0396.F
nr. 660
Scheiding van tafel en bed – Gevolgen – Hulpverplichting.
Het huwelijk wordt niet ontbonden door de scheiding van tafel en bed en de
hulpverplichting bestaat louter op grond van het huwelijk (Artikelen 212, 213 en 227
Burgerlijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2001.0396.F
nr. 660

ALLERLEI
Recht van verdediging – Marokkaanse beslissing – Verstoting – Uitwerking – Uitwerking
in België.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in Marokko gedane verstoting voldoet
aan de in artikel 570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde
van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer het arrest zich baseert op de
omstandigheid dat de verstoten echtgenote na de verstotingsprocedure achteraf ingestemd
heeft met de verstoting en opgekomen is voor haar rechten als uit de echt gescheiden
vrouw, en daaruit afleidt dat, ofschoon het recht van verdediging van die echtgenote
nauwelijks is geëerbiedigd tijdens de verstotingprocedure, laatstgenoemde
ontegensprekelijk in de verstoting heeft berust en aldus heeft toegegeven dat zij niet in
haar rechten was geschaad (Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
29 september 2003
S.2001.0134.F
nr. 460

EED
Boedelbeschrijving – Tijdstip van eedaflegging.
Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat de eed bij boedelbeschrijving slechts geldig kan
worden afgelegd in het eindproces–verbaal van die boedelbeschrijving (Art. 226
Strafwetboek; Art. 1183, aanhef, 11° Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0548.N
nr. 497

EIGENDOM
Mede-eigendom – Syndicus – Bevoegdheid – Bewarende maatregel – Bewarend beslag.
Het leggen van een bewarend beslag geldt als een bewarende maatregel die de syndicus
bevoegd is te treffen. (Art. 577–8, §4, 4° Burgerlijk Wetboek.)
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14 februari 2003

C.2001.0007.N

nr. 108

Overdracht van geldsom tot zekerheid – Aard.
De overdracht in eigendom van een som geld door een schuldenaar ten bate van zijn
schuldeiser maakt geen inpandgeving uit ook al geschiedt die overdracht tot zekerheid van
de schuldeiser; het eigendomsrecht aldus verkregen door de schuldeiser heeft tot gevolg
dat, in de regel, de eigenaar recht heeft op wat de zaak voortbrengt (Artikelen 544 en 546
Burgerlijk Wetboek.)
4 april 2003
C.1999.0208.N
nr. 225
Overdracht – Verbruiklening – Misbruik van vertrouwen.
De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit
dat de lener zich schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen
gepleegd wordt door verduistering of verspilling van andermans zaken (Art. 491
Strafwetboek; Artikelen 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0825.F
nr. 518
Eigendomsrecht – Roerende goederen – Vonnis tot uitzetting – Achterlating – Bewaring
door de gemeente – Geen tijdige opeising door de eigenaar.
Alhoewel bij de uitvoering van een vonnis tot uitzetting de goederen in de regel op de
openbare weg worden gezet, kan, indien vaststaat dat de goederen door de eigenaar zullen
worden achtergelaten en dat het toelaten van de door de uitvoering veroorzaakte hinder of
milieustoornis in strijd zou zijn met een behoorlijk bestuur van de gemeente, de
uitvoerende gerechtsdeurwaarder met de gemeente overeenkomen dat de goederen
rechtstreeks naar de daartoe door de gemeente aangewezen plaats zullen worden
overgebracht (Artikelen 2 en 4 Wet 30 dec. 1975.)
23 oktober 2003
C.2002.0273.N
nr. 524
Roerende goederen – Vonnis tot uitzetting – Op de openbare weg geplaatst –
Achterlating.
Alhoewel bij de uitvoering van een vonnis tot uitzetting de goederen in de regel op de
openbare weg worden gezet, kan, indien vaststaat dat de goederen door de eigenaar zullen
worden achtergelaten en dat het toelaten van de door de uitvoering veroorzaakte hinder of
milieustoornis in strijd zou zijn met een behoorlijk bestuur van de gemeente, de
uitvoerende gerechtsdeurwaarder met de gemeente overeenkomen dat de goederen
rechtstreeks naar de daartoe door de gemeente aangewezen plaats zullen worden
overgebracht (Artikelen 2 en 4 Wet 30 dec. 1975.)
23 oktober 2003
C.2002.0273.N
nr. 524
Onroerend goed – Overeenkomst – Overdracht – Ogenblik – Overschrijving – Vereiste.
In het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een onroerend goed wordt
overgedragen, ontstaat de eigendomsoverdracht in de regel op het ogenblik van de
wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als in de akte een andere datum is
overeengekomen; in de regel is hij onafhankelijk van de overschrijving van de akte in de
daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hypotheken
13 november 2003
C.2001.0450.N
nr. 571

ENERGIE
Gas – Gasvervoerinstallatie – Verplaatsing – Nieuwe aan te leggen rijksweg die een
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gemeenteweg kruist – Recht van de Staat om de verplaatsing te vorderen.
Zonder dat vereist is dat de gemeente vooraf werd gehoord, mag de Staat op de plaats
waar een nieuwe aan te leggen rijksweg een gemeenteweg kruist de verplaatsing vorderen
van een gasvervoerinstallatie (Art. 9, derde lid Wet 12 april 1965 betreffende het vervoer
van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
13 juni 2003
C.2000.0725.N
nr. 347

ERFDIENSTBAARHEID
Niet voortdurende erfdienstbaarheid – Conventioneel recht van overgang – Bevrijdende
verjaring – Bewijslast.
Wie de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een
titel die ouder is dan dertig jaar, moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt
tegengeworpen, het bewijs leveren dat de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert
minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en aldus de verjaring werd gestuit
en het verval door onbruik vermeden (Artikelen 688, derde lid, 706 en 707 Burgerlijk
Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0347.N
nr. 325

EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
Douanevervoer – Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming –
Mededeling daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn van elf maanden.
Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld, die naar
aanleiding van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern
communautair douanevervoer is ontstaan, invorderen wanneer dit kantoor hem niet
binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld; dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling
betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande
kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet–tijdige kennisgeving aan een fout
of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (Art. 379, eerste lid E.E.G.–Verordening nr
2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993.)
9 december 2003
P.2002.0381.N
nr. 636
Douanevervoer – Niet aanbrengen van een zending bij het kantoor van bestemming –
Mededeling daarvan door het kantoor van vertrek – Termijn van elf maanden.
Het kantoor van vertrek kan ook dan bij de aangever een douaneschuld die naar
aanleiding van een overtreding of een onregelmatigheid in verband met een extern
communautair douanevervoer is ontstaan, invorderen wanneer dit kantoor hem niet
binnen de termijn van elf maanden na geldigmaking van de aangifte voor communautair
douanevervoer heeft meegedeeld dat deze zending niet bij het kantoor van bestemming is
aangebracht en dat de plaats van de overtreding of de onregelmatigheid niet kan worden
vastgesteld; dit geldt ook wanneer het kantoor van vertrek een administratieve regeling
betreffende het doorgeven van inlichtingen, zoals het systeem van voorafgaande
kennisgeving, niet heeft toegepast, of wanneer de niet–tijdige kennisgeving aan een fout
of een nalatigheid van dat kantoor te wijten is (Art. 11bis E.E.G.–Verordening nr 1062/87
van 27 maart 1987.)
16 december 2003
P.2002.0013.N
nr. 654
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PREJUDICIELE GESCHILLEN
Verplichting voor het Hof van cassatie – Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft
uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Verplichting voor het Hof van cassatie.
Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Verplichting voor het Hof van cassatie.
Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Verplichting voor het Hof van cassatie – Eerdere uitlegging door het Hof van Justitie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft
uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Middel – Verwerping – Reden die geen verband houdt met de bedoelde
gemeenschapsrechtelijke bepalingen.
Wanneer het middel verworpen wordt om een reden die geen verband houdt met de in dat
middel bedoelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen, dienen er aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen geen prejudiciële vragen te worden gesteld over de
uitlegging van die bepalingen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
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Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap – Vraag van interpretatie of
geldigheid – Cassatiemiddel – Strafzaken – Belang – Bestreden beslissing gegrond op een
bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende gedeelte door een
andere rechtsgrond te verantwoorden.
Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens het middel zijn geschonden, geen
enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het Hof in de
plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Hof van Justitie – Prejudiciële vraag waarover geen twijfel kan bestaan – Gevolgen voor
de procesvoering.
Wanneer over het antwoord op de aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen gestelde prejudiciële vraag redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan,
meldt dat Hof zulks voorafgaandelijk aan de verwijzende rechterlijke instantie, verzoekt
het de belanghebbenden hun eventuele opmerkingen daarover in te dienen en doet het
naderhand uitspraak bij een met redenen omklede beschikking.
2 oktober 2003
C.2000.0372.N
nr. 468

VERDRAGSBEPALINGEN
Richtlijn – Te bereiken resultaat – Lid–Staten – Uitvoering – Verplichtingen –
Doeltreffendheid – Nationale rechter – Nationaal recht – Uitlegging.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten om het door die richtlijn
beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens art. 5 E.E.G.–
Verdrag alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de
nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag
beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook
voor de rechterlijke instanties; bijgevolg dient de nationale rechter bij de toepassing van
het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen
en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus
aan art. 189, derde lid, E.E.G.–Verdrag te voldoen; wanneer een overeenkomst geen
uitlegging behoeft, blijft de nationale wet de toe te passen rechtsnorm (Artikelen 5 en
189, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap.)
9 januari 2003
C.2002.0046.F
nr. 20
Richtlijn – Te bereiken resultaat – Nationale rechter – Nationaal recht – Geen bepaling –
Uitlegging.
Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon
toegekend worden op grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die
richtlijn bestond, met name het algemeen verbintenissenrecht, in overeenstemming was
met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat nationale recht, dat dit bepaald
recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd
24 januari 2003
C.2000.0483.N
nr. 56
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Richtlijn – Te bereiken resultaat – Lid–Staten – Uitvoering – Verplichtingen –
Doeltreffendheid – Nationale rechter.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid–Staten om het met die richtlijn
beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens (huidig) artikel 10
E.G.–Verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de
nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag
beklede instanties van de Lid–Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden,
ook voor de rechterlijke instanties (Artikelen 10 en 249, derde lid Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
24 januari 2003
C.2000.0483.N
nr. 56
Gemeenschapsrecht – Gevolgen – Bevoegdheid van de Staten in strafzaken.
In de regel doet het gemeenschapsrecht geen afbreuk aan de bevoegdheden van de
Lidstaten in strafzaken; het verbiedt evenwel nationale administratieve of strafrechtelijke
maatregelen die met dat recht strijdig zouden zijn (Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Mededinging – Spoorvervoer – Vervoer zonder regelmatig biljet – Misdrijf –
Gemeenschapsrecht – Openbare bedrijven – Mededingingsvoordeel – Verbod.
Het strafbaar stellen van spoorvervoer zonder geldig plaatsbewijs miskent de
gemeenschapsrechtelijke regel niet, die verbiedt een mededingingsvoordeel aan een
spoorwegmaatschappij te verlenen. (Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap; Artikelen 3 en 10 K.B. 4 april 1895.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Mededinging – E.G.–Verdrag – Artikel 86 – Verplichtingen van de Lidstaten – Relaties
met de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven – Rechtstreekse toepassing.
De verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, in zijn geconsolideerde versie van 2 oktober 1997, oplegt aan de Lidstaten,
zijn rechtstreeks van toepassing in het interne recht en hebben betrekking op de relaties
van die Staten met de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven (Art. 86 Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
E.E.G.–Verordening nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 – Werking – Sociale zekerheid –
Werknemers – Internationale detachering – Nationale normen – Onwettige
terbeschikkingstelling – Internrechtelijke sanctie – Toepasselijke wetgeving.
De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen die in de wet van
24 juli 1987 als sanctie is voorzien voor de onwettige terbeschikkingstelling van een
werknemer kan niet worden toegepast in de gevallen van internationale detachering op de
gebruiker van die werknemer, vermits dit indirect leidt tot het eveneens toepassen van de
Belgische sociale zekerheidswetgeving hetgeen in strijd is met de werking van de E.G.
Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971. (Art. 31, § 4 Wet 24 juli 1987; Art.
14.1.a Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
2 juni 2003
S.2002.0039.N
nr. 329
Internationale detachering – Sociale zekerheid – Werknemers – Uitzendende lidstaat –

– 108 –
Detacheringsbewijs – Geldigheid of waarachtigheid – Betwisting – Lidstaat van
tewerkstelling – Nationale rechter – Bevoegdheid.
De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is
niet bevoegd om de geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in
toepassing van art. 11.1.a, van de verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de
uitzendende lidstaat, te beoordelen (Art. 11.1.a Verordening Raad E.G. nr. 574/72 van 21
maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (E.E.G.) nr.
1408/71.)
2 juni 2003
S.2002.0039.N
nr. 329
Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 – E.G. – Marokko – Artikel 41
Samenwerkingsovereenkomst – Werkloosheid – Bedrag van de werkloosheidsuitkering –
Anciënniteitstoeslag – Beroepsverleden – Non–discriminatie.
Artikel 41, § 1, van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is ondertekend
en namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij de (E.E.G) verordening nr. 2211/78 van
de Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat het belet dat de
ontvangende Lid–Staat weigert aan een op zijn grondgebied verblijvende werknemer van
Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe te kennen bovenop het basisbedrag
van de werkloosheidsuitkering, op de enkele grond dat geen enkele internationale
overeenkomst bepaalt dat de door de betrokkene in een andere Lid–Staat verrichte
tijdvakken van arbeid in aanmerking worden genomen, terwijl een dergelijke voorwaarde
niet wordt opgelegd aan de werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende Lid–
Staat (Art. 1 E.E.G.–Verordening nr 2211/78 van 26 sept. 1978; Art. 41, § 1
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Marokko van 27 april 1976.)
16 juni 2003
S.2000.0029.F
nr. 353
Volle uitwerking van het Gemeenschapsrecht – Toepassing.
Het Gemeenschapsrecht eist kennelijk niet dat een eiser, ter vrijwaring van rechten die hij
put uit het Gemeenschapsrecht, een volkomen recht zou hebben om voor het Hof van
cassatie de nietigheid van een reglement te vorderen. (Art. 10 Verdrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
25 september 2003
C.2003.0138.N
nr. 455
Vrij verkeer van werknemers – Pensioen – Werknemers – Ouderdomsprestatie uit hoofde
afgeleide rechten echtgenote – Nationale wetgeving – Bedrag gezinspensioen – Verlies
sociale zekerheidsvoordeel – Gemeenschapsrecht – Verdragsdoelstelling – Plicht
nationale rechter.
De verplichting van de lidstaten alle maatregelen te treffen om de nakoming van het
gemeenschapsrecht te verzekeren brengt mee dat, wanneer een nationale bepaling op
zichzelf beschouwd niet strijdig is met het gemeenschapsrecht, maar de toepassing
daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou
leiden, de rechter zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen (Artikelen
10, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap; Art. 10, §§ 1 en 4 K.B. nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust– en
overlevingspensioen voor werknemers.)
6 oktober 2003
S.2003.0009.N
nr. 480
Vrij verkeer van werknemers – Werkingssfeer richtlijn – Sociale zekerheid – Pensioenen –
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Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide rechten echtgenote – Nationale wetgeving –
Bedrag gezinspensioen – Verlies sociale zekerheidsvoordeel – Toelaatbaarheid.
De uitoefening van het recht van vrij verkeer binnen de Gemeenschap kan worden
belemmerd, indien een sociaal voordeel dat een werknemer geniet, teloorgaat of wordt
verminderd enkel en alleen doordat rekening gehouden wordt met de krachtens de
wetgeving van een andere lidstaat aan zijn echtgenoot toegekende soortgelijke uitkering,
hoewel de toekenning van laatstgenoemde uitkering, enerzijds, niet tot een verhoging van
het gezinsinkomen heeft geleid en, anderzijds, gepaard ging met een verlaging van
hetzelfde bedrag van het eigen pensioen dat de werknemer krachtens de wetgeving van
diezelfde lidstaat ontvangt (Artikelen 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting
van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 10, §§ 1 en 4 K.B. nr 50 van 24 okt.
1967 betreffende het rust– en overlevingspensioen voor werknemers.)
6 oktober 2003
S.2003.0009.N
nr. 480

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Staking van betaling – Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis – Ernstige en
objectieve omstandigheden – Beoordeling door de rechter.
Art. 12 van de Faillissementswet 1997 laat aan de rechtbank de beoordeling over van de
ernstige en objectieve omstandigheden die door de wet vereist zijn opdat zij het tijdstip
van staking van betaling zou kunnen vervroegen voor de datum van het
faillissementsvonnis. De beoordeling gedaan door de rechtbank over het toestaan van de
voorlopige opschorting, belet niet dat de rechtbank, bij het beoordelen van de
faillissementsvoorwaarden zou beslissen op feitelijke gronden dat er in werkelijkheid
reeds een duurzame staking van betaling was op het ogenblik dat het akkoord werd
aangevraagd (Art. 12 Wet 8 aug. 1997; Artikelen 15, § 1, eerste lid, 20, en 24, eerste lid
Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
10 januari 2003
C.2001.0418.N
nr. 23
Naamloze vennootschap – Ontbinding – Vereffening – Vordering tot faillietverklaring –
Wankelen van het krediet.
Het krediet van de ontbonden en in vereffening gegane naamloze vennootschap is niet aan
het wankelen, wanneer, enerzijds de ontbinding zonder bedrog heeft plaatsgevonden en in
goede omstandigheden verloopt tot voldoening van de schuldeisers of van een
aanzienlijke meerderheid van hen, wanneer hun toestemming niet verkregen is via een
onvolledige of verkeerde informatie, wanneer de wijze waarop de vereffening is verlopen
niet ertoe kan leiden het krediet van de vennootschap bij de schuldeisers aan het wankelen
te brengen, wanneer de regel van de gelijkheid van de schuldeisers is nagekomen,
wanneer er tijdens de vereffening geen juridische constructies zijn opgezet die de
schuldeisers kunnen benadelen en wanneer, anderzijds, een toereikende meerderheid van
de schuldeisers haar vertrouwen in de vereffenaar behoudt (Art. 2 Wet 8 aug. 1997.)
6 maart 2003
C.2001.0598.F
nr. 154
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GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Verbintenissen – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat
er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen
failliet, heeft geen weerslag op de voorwaarden waaronder de andere, in geval van
overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op de schuldvergelijking
gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (Art. 1295 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381

MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK
ONVERMOGEN
Betaling of bevoordeling van schuldeiser ten nadele van de boedel – Vereiste.
Het in art. 489bis, 3°, Sw. bedoelde misdrijf vereist niet dat de fondsen op regelmatige
wijze in het vermogen van de schuldenaar aanwezig zijn (Art. 489bis, 3° Strafwetboek.)
21 januari 2003
P.2002.1067.N
nr. 45
Betaling of bevoordeling van schuldeiser ten nadele van de boedel – Betaling van
toekomstige levering.
De betaling van een toekomstige levering kan een betaling of bevoordeling van een
schuldeiser uitmaken (Art. 489bis, 3° Strafwetboek.)
21 januari 2003
P.2002.1067.N
nr. 45
Faillissement – Al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen – Niet betalen van
schuld.
Art. 489bis, 1°, Sw. stelt o.a. strafbaar het toestemmen door een handelaar of een
handelsvennootschap die zich in staat van faillissement bevindt, in al te kostelijke
middelen om zich geld te verschaffen met het oogmerk om de faillietverklaring uit te
stellen; zo een middel kan o.m. het niet–betalen van een schuld zijn
25 november 2003
P.2003.0482.N
nr. 594

GEESTESZIEKE
Staat van krankzinnigheid – Psychische stoornis.
Het feit dat een persoon zich bevindt in een toestand zoals bepaald in art. 2, eerste lid,
Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, betekent niet
noodzakelijk dat hij zich in staat van krankzinnigheid bevindt (Art. 2, eerste lid Wet 26
juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.)
25 maart 2003
P.2002.0658.N
nr. 198
Beslissing gewezen in het kader van de wet van 26 juni 1990 – Bescherming van de
persoon van de geesteszieke – Cassatieberoep – Vorm – Verzoekschrift – Artikel 1080,
Ger.W. – Toepasselijkheid.
De wet van 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geestesziekte houdt geen
afwijkende bepaling van artikel 1080 Ger.W. in, zodat het verzoekschrift waarbij, met
toepassing van art. 31 voormelde W. 26 juni 1990, cassatieberoep wordt ingesteld,
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ondertekend moet zijn door een advocaat bij het Hof van Cassatie (Art. 1080 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 31 Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.)
5 september 2003
C.2002.0587.F
nr. 418

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Hervorming van instellingen – Wetten op de rijkscomptabiliteit – Schulden – Verjaring –
Toepassing op begroting van gewesten en gemeenschappen.
Uit de wetsgeschiedenis van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der
instellingen blijkt dat artikel 13, § 2 van die wet, de wetten van 15 mei 1846 op de
Rijkscomptabiliteit en van 28 juni 1963, houdende wijziging en aanvulling van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit, in hun geheel en met latere wijziging ervan toepasselijk maakt
op de begroting van elke raad (Art. 13, § 2 Bijzondere wet tot hervorming der
instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988.)
1 december 2003
C.2002.0584.N
nr. 608

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Vuilvracht – Berekening – Omzettingscoëfficient – Waarde – Vervanging – Heffingsjaar –
Werking in de tijd.
De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt
berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet,
zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen
en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt
in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht. (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 108 Wet 4 aug. 1986; Artikelen 35quinquies en 35septies Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 45,
§§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992.)
11 september 2003
C.2001.0115.N
nr. 427

GEMEENTE
Akten van de gemeenteraad, van het college en van de burgemeester – Verbindend
karakter.
Uit de artikelen 112, eerste lid, 114, eerste lid en 119, vierde lid, Nieuwe Gemeentewet
volgt dat het verbindend karakter van de in artikel 112 bedoelde akten, m.n., de akten van
de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester,
enkel het gevolg is van de in artikel 112 bepaalde bekendmaking. De aantekening en de
inschrijving van de akten in het register bepaald in artikel 1, K.B. 14 oktober 1991 tot
invoering van artikel 114, tweede lid, Nieuwe Gemeentewet zijn geen voorwaarde voor
het verbindend karakter van de bedoelde akten; zij betreffen enkel het bewijs van de
bekendmaking. (Artikelen 112, 114 en 119 Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
25 februari 2003
P.2002.0625.N
nr. 131
Vordering in rechte – College van burgemeester en schepenen – Gemeenteraad –
Machtiging – Neerlegging van de machtiging.
De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om
in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (Art. 270 Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988.)
5 september 2003
C.2002.0539.F
nr. 417
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GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING
Voorziening voor het hof van beroep – Federale inkomstenbelastingen
Inkomstenbelastingen – Nieuwe bezwaren – Termijn – Grondwet – Overeenstemming.

–

De artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, daar de
rechtzoekende op grond van die artikelen voor het hof van beroep enkel een nieuw
bezwaar in de zin van die artikelen kan aanvoeren onder de aldaar bepaalde beperkende
voorwaarden (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
13 januari 2003
F.1999.0131.F
nr. 26

GEMEENTEBELASTINGEN
Aanslagbiljet – Bijlage – Doel – Verplichting van belastingheffende overheid –
Vormvereiste dat niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven – Niet–naleving.
Het aanslagbiljet waarbij geen beknopte samenvatting is gevoegd van het reglement op
grond waarvan de belasting wordt geïnd is regelmatig, aangezien het doel van dat niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste erin bestaat de belastingplichtige in
staat te stellen in te schatten of het nuttig is eventueel een beroepsprocedure in te stellen
en dat voornoemd doel op andere wijzen kan worden bereikt, meer bepaald door de
kennis die de belastingplichtige heeft van de inhoud van de verordening (Art. 5, tweede
lid Wet 24 dec. 1996.)
19 juni 2003
F.2001.0078.F
nr. 368
Niet geadresseerd drukwerk – Gratis verdeling – Belastingheffing – Indirecte belasting.
De gemeentebelasting op de huis–aan–huis–bedeling van niet geadresseerd drukwerk, die
voor de bestemmeling gratis is, is een indirecte belasting
12 september 2003
F.2002.0037.F
nr. 432

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Ziekenhuis – Beheerder – Medische Raad – Advies – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Begrip – Overeenkomst voor een bepaalde duur.
De regel volgens welke de Medische Raad aan de beheerder een advies verstrekt over de
afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve de afzetting om dringende reden, vereist
niet dat de afzetting wordt opgelegd als sanctie; zij is van toepassing in het geval dat de
voor een bepaalde duur gesloten overeenkomst van een ziekenhuisgeneesheer, die door
stilzwijgende verlenging kan worden vernieuwd, op de einddatum niet wordt vernieuwd
ten gevolge van het feit dat de beheerder, vóór het verstrijken van die termijn, de
contractueel bedongen opzegging aan die geneesheer ter kennis heeft gebracht (Art. 125,
eerste lid, 7° Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987.)
15 september 2003
C.2002.0127.F
nr. 434

GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Stoffen en middelen die belang vertonen voor de openbare gezondheid – Drugwet – K.B.
12 april 1974 – Gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij dieren – Gifstoffen –
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Toepassing.
Nu de Drugwet van de begrippen "gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen,
ontsmettingsmiddelen en antiseptica" geen definitie geeft, vermag de rechter, bij
ontstentenis van een wettekst die de draagwijdte van de wettelijke bepalingen preciseert,
de wettigheid van de uitvoering ervan vast te stellen op grond van het feitelijk oordeel dat
de in het uitvoeringsbesluit van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in
verband met stoffen met hormonale, anti–hormonale, anabole, anti–infectueuze, anti–
parasitaire en anti–inflammatoire werking bedoelde stoffen van aard zijn de openbare
gezondheid in het gedrang te brengen en zodoende gifstoffen zijn
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Misdrijf.
De feiten die omschreven worden als "overtredingen van de drugswetgeving", kunnen
m.n. bestaan in het vervoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen en het aanschaffen
onder bezwarende titel of om niet van de drugs zonder voorafgaande toestemming (Art.
2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
29 januari 2003
P.2003.0091.F
nr. 67
Geneesmiddelenwet – Geneesmiddelen richtlijn – Voedingssupplementenrichtlijn –
Verenigbaarheid.
Artikel 1 Geneesmiddelenwet is strijdig noch met artikel 1 van de
Geneesmiddelenrichtlijn, noch met de Voedingssupplementenrichtlijn (Art. 1 Wet 25
maart 1964; Art. 1.2 Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6
nov. 2001; Art. 1.2 Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10
juni 2002.)
16 december 2003
P.2003.0467.N
nr. 648
Wijze van aandiening.
De omstandigheid dat de koninklijke besluiten van 8 januari 1992 betreffende de
voedingswaarde–etikettering van voedingsmiddelen en van 3 maart 1992 betreffende het
in handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden
toegevoegd, voor de verkoop van voedselsupplementen de verplichting opleggen deze
slechts in voorgedoseerde vorm in handel te brengen met een etikettering die aan
welbepaalde voorschriften voldoet, houdt niet in dat die wijze van aandiening niet in
aanmerking kan worden genomen om te bepalen of een product al dan niet een
geneesmiddel is als bedoeld door de Geneesmiddelenrichtlijn en de Geneesmiddelenwet
16 december 2003
P.2003.0467.N
nr. 648

BEROEPSORDEN
Orde der geneesheren – Provinciale raad – Bevoegdheid – Inschrijving op de lijst –
Woonplaats buiten de provincie – Geen regularisatie.
De bevoegdheid van de provinciale raad van de Orde der geneesheren om zich uit te
spreken over handelingen gesteld door een op haar lijst ingeschreven arts buiten de
provincie waarin hij is ingeschreven wordt niet aangetast en blijft onverminderd gelden in
het geval de arts zijn woonplaats buiten de provincie waar hij is ingeschreven verplaatst
zonder hiervoor de nodige regularisatie van inschrijving te hebben aangevraagd en
verkregen. (Artikelen 2, 5, eerste lid en 6,2° K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de
Orde der Geneesheren.)
30 oktober 2003
D.2003.0001.N
nr. 544
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GERECHTSDEURWAARDER
Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Dagvaarding – Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een
procedure tot ontkentenis (Artikelen 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0114.F
nr. 155

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Cassatieberoep – R.I.Z.I.V. eiser – Gerechtigde en
verzekeringsinstelling verweerders – Vernietiging – Gevolg.
Wanneer het Hof een beslissing over de rechten op de prestaties van de ziekte– en
invaliditeitsverzekering vernietigt op het cassatieberoep van het R.I.Z.I.V. dat gericht is
tegen de gerechtigde en zijn verzekeringsinstelling, worden de kosten van het
cassatieberoep aangehouden (Art. 1111, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 juni 2003
S.2002.0037.F
nr. 354
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Cassatieberoep – R.I.Z.I.V. eiser – Gerechtigde en
verzekeringsinstelling verweerders – Cassatie.
Wanneer het Hof een beslissing over de rechten op de prestaties van de ziekte– en
invaliditeitsverzekering vernietigt op het cassatieberoep van het R.I.Z.I.V. dat gericht is
tegen de gerechtigde en zijn verzekeringsinstelling, worden de kosten van het
cassatieberoep aangehouden
16 juni 2003
S.2002.0037.F
nr. 354
Vastgoedmakelaar – Eiser – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, verweerder –
Kamer van beroep – Beslissing – Cassatieberoep – Verwerping.
Wanneer het Hof het cassatieberoep van eiser tegen een door een kamer van beroep van
het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars gewezen beslissing verwerpt, veroordeelt het
eiser in de kosten van het cassatiegeding (Art. 8, § 6, vierde lid Wet 1 maart 1976; Art.
1111, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
27 oktober 2003
D.2002.0023.F
nr. 529

STRAFZAKEN
Aflevering van uitgifte of afschrift van akten van onderzoek en rechtspleging aan derden –
Aflevering aan procureur des Konings – Machtiging van de procureur–generaal.
Artikel 125 van het koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de gerechtskosten
in strafzaken onderwerpt enkel de aflevering van een uitgifte of afschrift van de akten van
onderzoek en rechtspleging aan derden aan de uitdrukkelijke machtiging van de
procureur–generaal bij het hof van beroep; deze bepaling heeft geen betrekking op de
aflevering aan een procureur des Konings
25 maart 2003
P.2002.1699.N
nr. 202
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GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden – Non–discriminatie – Procesrecht in
fiscale zaken – Nieuwe grieven – Hangende gedingen – Artikels vervangen bij wetten van
15 en van 23 maart 1999 – Arbitragehof – Prejudicieel geschil – Verplichting voor het
Hof van cassatie.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of de artikelen
die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van
nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van
23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle
partijen, en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
21 februari 2003
F.2001.0014.N
nr. 126
Arbitragehof – Prejudicieel geschil – Verplichting voor het Hof van cassatie – Gelijkheid
van de Belgen voor de wet – Procesrecht in fiscale zaken – Nieuwe grieven – Hangende
gedingen – Artikels vervangen bij wetten van 15 en van 23 maart 1999.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of de artikelen
die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van
nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van
23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle
partijen, en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
21 februari 2003
F.2001.0014.N
nr. 126
Gelijkheidsbeginsel – Ongelijke behandeling van niet–gelijke toestanden.
Houdt geen verband met het gelijkheidsbeginsel het middel dat alleen een ongelijke
behandeling van niet–gelijke toestanden aanvoert. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Gelijkheidsbeginsel – Ongelijke behandeling van niet–gelijke toestanden.
Houdt geen verband met het gelijkheidsbeginsel het middel dat alleen een ongelijke
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behandeling van niet–gelijke toestanden aanvoert. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Overeenstemming – Werkloosheid – Recht op
uitkering – Langdurige werkloosheid – Schorsing – Beslissing – Uitwerking – Cursus
sociale promotie – Twaalf maanden na het einde van de cursus – Voorwaarden –
Cumulatie.
De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid
heeft pas uitwerking twaalf maanden na het einde van de door de werkloze gevolgde
cursus sociale promotie, wanneer met name gelijktijdig is voldaan aan de voorwaarde dat
de werkloze de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig heeft bijgewoond
en aan de voorwaarde dat de cursus met succes werd beëindigd of stopgezet om een reden
onafhankelijk van de wil van de werkloze of ten gevolge van een tewerkstelling; die regel
is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. (Art. 83, § 6, derde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 10 Grondwet 1994.)
24 maart 2003
S.2002.0029.F
nr. 193
Onschendbaarheid van de woonplaats – Afluisteren van gesprekken in een woonplaats –
Waarneming van buiten uit – Wettelijkheid.
De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren,
kennisnemen of opnemen van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats,
zonder ze te betreden of door middel van een technisch middel van buiten uit (Art. 15
Grondwet 1994.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Ongrondwettige wet – Nieuwe wet – Toepasselijkheid.
Een op grond van een door de wetgever, na arrest van het Arbitragehof, wegens schending
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling
gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing, kan niet in de rechtsorde
gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na de bestreden beslissing in
werking getreden (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
22 mei 2003
C.2002.0555.N
nr. 315
Ongrondwettige wet – Nieuwe wet – Toepasselijkheid.
Een op grond van een door de wetgever, na arrest van het Arbitragehof, wegens schending
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling
gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing, kan niet in de rechtsorde
gehandhaafd blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na de bestreden beslissing in
werking getreden (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
22 mei 2003
C.2002.0555.N
nr. 315
Ambulante activiteit – Verkoop van abonnementen op tijdschriften – Voorafgaandelijke
machtiging – Schending.
Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop van
abonnementen op tijdschriften van deur tot deur, op de openbare weg of een openbare
markt, die voor het overige vrij te koop kunnen worden aangeboden en gekocht, maakt
geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit. (Artikelen 19 en 25 Grondwet 1994;
Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.)

– 117 –
27 mei 2003

P.2003.0139.N

nr. 322

Ambulante activiteit – Verkoop van abonnementen op tijdschriften – Voorafgaandelijke
machtiging – Schending.
Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop van
abonnementen op tijdschriften van deur tot deur, op de openbare weg of een openbare
markt, die voor het overige vrij te koop kunnen worden aangeboden en gekocht, maakt
geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit. (Artikelen 19 en 25 Grondwet 1994;
Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.)
27 mei 2003
P.2003.0139.N
nr. 322
Gelijkheidsbeginsel – Gemeentebelasting – Verschillende behandeling – Onduidelijk
middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat niet preciseert welke doelstellingen de gelaakte belastingverordening
nastreeft noch hoe het verschil in behandeling tussen de door de overheid gesubsidieerde
of erkende personen en zij die dat niet zijn niet redelijkerwijs in verhouding zou staan met
die doelstellingen, is onduidelijk.
19 juni 2003
F.2001.0078.F
nr. 368
Hoger beroep – Burgerlijke rechtsvordering – Vrijspraak van de beklaagde – Hoger
beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling – Eenstemmigheid – Schending.
Art. 211bis Sv. schendt de artikelen 10 en 11 Gw., wanneer het zo geïnterpreteerd wordt
dat het de appelrechters, op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen, verplicht
eenstemmig uitspraak te doen wanneer ze de beslissing van de eerste rechter wijzigen die
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de rechtsvordering van die
burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering daarbij
geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2002.0828.F
nr. 613
Hoger beroep – Burgerlijke rechtsvordering – Vrijspraak van de beklaagde – Hoger
beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling – Eenstemmigheid – Schending.
Art. 211bis Sv. schendt de artikelen 10 en 11 Gw., wanneer het zo geïnterpreteerd wordt
dat het de appelrechters, op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen, verplicht
eenstemmig uitspraak te doen wanneer ze de beslissing van de eerste rechter wijzigen die
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de rechtsvordering van die
burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering daarbij
geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2002.0828.F
nr. 613

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Rechterlijke macht – Toepassing van besluit – Toetsing van de wettigheid.
De niet–toepassing van een bestuurshandeling op grond van artikel 159 van de Grondwet
brengt slechts mee dat zij voor de betrokkenen rechten noch verplichtingen oplevert (Art.
159 Grondwet 1994.)
17 maart 2003
S.2002.0022.N
nr. 171
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Wettigheid – Toetsing – Rechter – Verplichting – Sociale zekerheid werknemers –
Werkgevers – Vrijstelling van verplichting loonmatigingsbijdrage – Uitsluitingen.
De omstandigheid dat de Koning het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt bij de
uitoefening van zijn bevoegdheid vrijstellingen toe te kennen van de verplichting de
loonmatigingsbijdrage te betalen, heeft niet tot gevolg dat de rechter, bij toepassing van
de exceptie van onwettigheid van artikel 159 van de Grondwet, zelf bevoegd wordt het
voordeel van de vrijstelling te verlenen aan een categorie van personen aan wie de Koning
geen vrijstelling heeft toegekend (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 38, § 3bis, derde lid,
tweede zin Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers.)
17 maart 2003
S.2002.0022.N
nr. 171
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
regeling van de rechtspleging (Art. 149 Grondwet 1994.)
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
Stedenbouw – Regularisatievergunning en vergelijk – Algemene rechtsbeginselen –
Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur – Overeenstemming – Toetsing door de
rechter.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag
maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan art.
159 Gw. 1994 een bijzondere toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken
van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, zoals het algemeen rechtsbeginsel van
behoorlijk bestuur, schendt (Art. 159 Grondwet 1994.)
8 april 2003
P.2002.1165.N
nr. 233
Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis (Art. 149 Grondwet 1994.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen – Verkeersbelasting op
motorvoertuigen – Vrijstellingen – Voertuigen aangewend tot verhuring met bestuurder –
Verhuring met het oog op het vervoer van personen ter gelegenheid van plechtigheden.
De machtiging aan de Koning verleend om de voorwaarden en de toepassingsmodaliteiten
vast te stellen van de in artikel 5, § 1, 8°, W.I.G.B. voorziene vrijstelling van
verkeersbelasting voor de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot verhuring
met bestuurder, houdt voor de Koning niet de macht in om de toepassing van deze
vrijstelling te beperken tot verhuringen met het oog op het vervoer van personen ter
gelegenheid van plechtigheden (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 5, § 1, 8° Wetboek van de
met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen; Art. 15, § 2, 2° K.B. 8 juli
1970.)
16 oktober 2003
F.2001.0029.N
nr. 506
Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis (Art. 149 Grondwet 1994.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618
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GRONDWETTELIJK HOF
Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Wetten – Werking in de tijd.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de
wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit
de werking van de wet in de tijd (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
27 januari 2003
S.2001.0111.F
nr. 58
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Miskenning van
het gelijkheidsbeginsel.
De voorgestelde aan het Arbitragehof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen
personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die
zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde
hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden of tussen personen in
verschillende hoedanigheid, die zich bovendien in een verschillende situatie bevinden,
valt niet onder toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld (Artikelen 10 en 11
Grondwet 1994; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 januari 2003
P.2002.0431.N
nr. 62
Prejudiciële vraag – Cassatiemiddel dat naar recht faalt.
Er is geen aanleiding voor het Hof om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen die gegrond is op juridische onderstellingen die onjuist zijn (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 februari 2003
P.2002.0394.N
nr. 93
Procesrecht in fiscale zaken – Nieuwe grieven – Hangende gedingen – Artikels vervangen
bij wetten van 15 en van 23 maart 1999 – Arbitragehof – Prejudicieel geschil –
Verplichting voor het Hof van cassatie.
De vordering die ertoe strekt de vraag te doen stellen aan het Arbitragehof of de artikelen
die het procesrecht in fiscale zaken regelen en betrekking hebben op het indienen van
nieuwe grieven voor het hof van beroep, voor hun vervanging bij de wetten van 15 en van
23 maart 1999, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, valt niet onder
toepassing van art. 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, nu
zij geen onderscheid betreft tussen personen of partijen die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar betrekking heeft op een onderscheid dat geldt voor alle
partijen, en noodzakelijk voortvloeit uit elke toepassing van de wet in de tijd (Artikelen
10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
21 februari 2003
F.2001.0014.N
nr. 126
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting – Discriminatie – Justitiabele –
Juridische toestand.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de aangevoerde discriminatie niet berust op een onderscheid tussen
justitiabelen die in dezelfde juridische situatie verkeren waarop verschillende regels van
toepassing zijn, maar op een onderscheid tussen justitiabelen die, al naargelang van het
voorwerp van het geschil waarin zij betrokken zijn, vanuit juridisch oogpunt in
verschillende situaties verkeren die respectievelijk aan dezelfde regels onderworpen zijn
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(Art. 26, § 1, 3° en § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 maart 2003
S.2002.0085.F

nr. 161

Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen, wanneer het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt omtrent een schending door de
wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet ontvankelijk is wegens
onnauwkeurigheid doordat het niet nader preciseert waarin de aangevoerde discriminatie
zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de categorieën personen
die moeten worden vergeleken (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
21 maart 2003
C.2001.0091.N
nr. 189
Prejudiciële vraag – Hoven en rechtbanken – Verplichting.
De hoven en rechtbanken kunnen het Arbitragehof niet vragen te onderzoeken of het
ontbreken van wetgeving in een bepaalde materie overeenstemt met de artikelen 10 en 11
Gw., aangezien die vraag geen verband houdt met de materies die opgesomd worden in
art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk
middel.
Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk
middel.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Grondwet (1994) – Artikel 10 – Artikel 11 – Ongrondwettige wet – Nieuwe wet –
Toepasselijkheid.
Een rechterlijke beslissing gewezen op grond van een wetsbepaling, waaromtrent het
Arbitragehof nadien heeft geoordeeld dat ze de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven wanneer ze regelmatig werd
bestreden op grond van een nieuwe wet die slechts nadien in werking is getreden.
(Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
22 mei 2003
C.2002.0555.N
nr. 315
Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Vroeger arrest – Vraag met
hetzelfde onderwerp – Hof van Cassatie – Verplichting – Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.
Indien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending door een
wet van de artikelen 10 en 11 Gw., is het niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële
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vraag te stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of
een beroep met hetzelfde onderwerp (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
19 juni 2003
C.2001.0569.F
nr. 365
Prejudiciële vraag – Inkomstenbelasting – Beursverrichtingen – Bedrijfsverliezen –
Aftrekbaarheid – Hof van Cassatie – Verplichting.
Een vraag die geen onderscheid aanvoert dat de wet maakt tussen verschillende
rechtzoekenden of rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar
wel een onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen die niet onder dezelfde
regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde rechtssituatie bevinden, dient niet aan het
Arbitragehof gesteld te worden. (Artikelen 49, 183 en 185 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 juni 2003
F.2001.0066.F
nr. 367
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artikelen 10 en 11 Gw.,
door een K.B., hoeft niet aan het Arbitragehof te worden gesteld, aangezien voornoemd
Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, alleen uitspraak doet op vragen omtrent de
schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door een wet, een decreet of een
ordonnantie (Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
23 juni 2003
S.2002.0128.N
nr. 373
Prejudiciële vraag – Gelijkheidsbeginsel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend
en roekeloos hoger beroep – Vordering tot schadevergoeding – Verdachte en burgerlijke
partij.
Er is grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
aangaande de eventuele schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door de artikelen 159,
191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen bepalen dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling
uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de kamer van inbeschuldigingstelling indien de
vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de
inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke
partij (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
23 juni 2003
P.2002.1685.N
nr. 374
Middel waarin de schending wordt aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet – Verplichting voor het Hof van cassatie een prejudiciële vraag te stellen aan
het Arbitragehof – Eerder arrest waarin het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan
over hetzelfde onderwerp.
Het Hof van cassatie stelt geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer het
enerzijds vaststelt dat dit Hof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of een beroep met
een identiek onderwerp als de door eiser in cassatie aangevoerde schending van de
artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, en anderzijds tot de bevinding komt
dat de appelrechters gehandeld hebben volgens de wet en die wet moet geacht worden
grondwet–conform te zijn overeenkomstig de uitspraak van het Arbitragehof. (Impliciet)
(Art. 26, § 2, 2°, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 juni 2003
F.2001.0015.N
nr. 384
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Prejudicieel geschil – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Cassatiemiddel
– Ongelijkheid die niet voortvloeit uit de aangegeven wetsbepaling.
Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof wanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit
uit de wetsbepaling die het middel aanwijst en die het ten onrechte bekritiseert (Art. 26, §
2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 oktober 2003
C.2001.0399.F
nr. 486
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Onderzoek in strafzaken – Regeling van de
rechtspleging – Beschikking tot gevangenneming – Verwijzing naar het hof van assisen –
Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen de inverdenkinggestelden een beschikking tot
gevangenneming is verleend en de verwijzing naar het hof van assisen is bevolen, kan het
Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is
dat de procedure onverwijld doorgang vindt (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989.)
2 december 2003
P.2003.1292.N
nr. 611
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen, die niet
de schending, door de wet, van grondwettelijke regels van gelijkheid en niet–discriminatie
aanvoert, maar zich ertoe beperkt het aan de beklaagde verweten misdrijf te vergelijken
met een misdrijf dat hij niet heeft gepleegd. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26,
§ 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
3 december 2003
P.2003.1104.F
nr. 615
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Vroeger arrest – Vraag
met hetzelfde onderwerp.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer dat hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
3 december 2003
P.2003.1191.F
nr. 616
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
die betrekking heeft op procesregels waarop de vordering, die bij het Hof van Cassatie
aanhangig is gemaakt, niet gegrond is (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656

HELING
Heler – Heling en diefstal – Gemeenschappelijke fout – Gevolg – Algehele
schadevergoeding.
De heler van een gestolen voorwerp kan tot de algehele vergoeding van de schade geleden
door de eigenaar van dat voorwerp worden veroordeeld wanneer de heling en de diefstal
ten aanzien van de benadeelde een gemeenschappelijke fout opleveren die tot de schade
aanleiding heeft gegeven (Art. 505 Strafwetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0518.N
nr. 496
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Witwassen van vermogensvoordelen – Meerdere daders – Bijzondere verbeurdverklaring.
Noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, noch de eigen
aard van de verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf staan eraan in de weg
dat meerdere daders, die samen één van de in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°,
Strafwetboek, bedoelde misdrijven hebben gepleegd, die een bepaald vermogensvoordeel
tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden veroordeeld,
aangezien de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit voordeel niet kan
noch mag overschrijden. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, eerste lid, 2° en derde lid
Strafwetboek.)
21 oktober 2003
P.2003.0757.N
nr. 515

HERHALING
Staat van wettelijke herhaling – Vaststelling door de rechter – Motivering.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, omkleedt de rechter de beslissing dat
de beklaagde zich in staat van wettelijke herhaling bevindt, regelmatig met redenen door
de vaststelling dat de wettelijke voorwaarden van de wettelijke herhaling vervuld zijn;
geen enkele wetsbepaling vereist dat de rechter kennisneemt van het dossier met
betrekking tot de feiten die aanleiding gegeven hebben tot de vroegere veroordeling op
grond waarvan de staat van wettelijke herhaling wordt vastgesteld
(Art. 56
Strafwetboek.)
3 juni 2003
P.2003.0516.N
nr. 334

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE
Rechtsingang – Dagvaarding.
De in artikel 1134 Ger.W. vereiste betekening met dagvaarding, maakt de rechtsingang uit
van de vordering tot herroeping van het gewijsde. (Artikelen 1134, 1136 en 700
Gerechtelijk Wetboek.)
17 februari 2003
S.2002.0100.N
nr. 111

HERZIENING
ALGEMEEN
Art. 443, 3°, Sv., laat de ontvankelijkheid van de vordering tot herziening van de in kracht
van gewijsde gegane veroordelingen afhangen van het bestaan van een nieuw feit dat zich
sinds de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid die de veroordeelde ten
tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen, en waaruit het bewijs schijnt te volgen
dat verzoeker onschuldig is aan alle of enkele feiten waarvoor hij is veroordeeld, of dat
een strengere strafwet is toegepast dan die welke hij werkelijk heeft overtreden, zelfs als
de hem opgelegde straf wettig verantwoord blijft door de feiten van de veroordeling die
blijven vaststaan (Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2003
P.2003.0555.F
nr. 335
Veroordeling tot een enkele straf wegens verschillende feiten – Aanvoering van een nieuw
feit waaruit de onschuld van een veroordeelde aan bepaalde feiten schijnt te volgen –
Straf blijft verantwoord door de andere feiten – Verzoek tot herziening –
Ontvankelijkheid.
Art. 443, 3°, Sv., laat de ontvankelijkheid van de vordering tot herziening van de in kracht
van gewijsde gegane veroordelingen afhangen van het bestaan van een nieuw feit dat zich
sinds de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid die de veroordeelde ten
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tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen, en waaruit het bewijs schijnt te volgen
dat verzoeker onschuldig is aan alle of enkele feiten waarvoor hij is veroordeeld, of dat
een strengere strafwet is toegepast dan die welke hij werkelijk heeft overtreden, zelfs als
de hem opgelegde straf wettig verantwoord blijft door de feiten van de veroordeling die
blijven vaststaan (Art. 443, 3° Wetboek van Strafvordering.)
4 juni 2003
P.2003.0555.F
nr. 335

HINDERLIJKE INRICHTINGEN
Milieuvergunningsdecreet – Omschrijving strafbare gedraging – Vereiste.
De bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie
de wet kan toepasselijk zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en
veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet
beperkt tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de
vergunning, noch moet worden gepreciseerd vooraf bij ministerieel besluit; zij is
algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg. (Art. 22, tweede lid
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Milieuvergunningsdecreet – Misdrijf – Bestanddelen – Strafbepaling.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende
beslissingen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals
van de bepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid,
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde
verplichting; artikel 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet–
naleven van deze decretale bepaling (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid,
en 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 22, tweede lid, en 39, § 1, 2°
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Milieuvergunningsdecreet – Exploitatieverbod – Aard en duur van de maatregel.
Het in art. 39, § 2, Milieuvergunningsdecreet omschreven verbod om een
vergunningsplichtige inrichting te exploiteren gedurende de termijnen die de rechter
bepaalt, heeft niet het karakter van een straf maar van een veiligheidsmaatregel die ertoe
strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de exploitatie van
een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg
te nemen; deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is, zodat de rechter
vermag de termijnen afhankelijk te stellen van het verkrijgen van een regelmatige
vergunning (Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 maart 2003
P.2002.0974.N
nr. 147

HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Arrest tot verwijzing naar het hof van assisen – Onmiddellijk cassatieberoep – Gevallen.
Krachtens artikel 292bis Wetboek van Strafvordering is, onverminderd artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, de mogelijkheid tot het onmiddellijk instellen
vóór het eindarrest van cassatieberoep door de beschuldigde tegen het arrest van
verwijzing naar het hof van assisen, beperkt tot de vijf in dat artikel vermelde gevallen
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(Artikelen 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2003
P.2003.0323.N

nr. 203

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 135, 292bis, 235bis en 416 Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Voorlopige hechtenis – Gevangenneming – Raadkamer – Beschikking tot
gevangenneming – Verzoek tot invrijheidstelling – Beslissing van invrijheidstelling –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzing van de inverdenkinggestelde naar
assisen – Beschikking tot gevangenneming – Bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling.
De beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd na een
beschikking tot gevangenneming, die gewezen is overeenkomstig art. 133 Sv., ontneemt
de kamer van inbeschuldigingstelling de haar bij art. 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis,
toegekende bevoegdheid niet om een beschikking tot gevangenneming te wijzen, met, in
voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, wanneer ze de inverdenkinggestelde
naar assisen verwijst. (Artikelen 133 en 231 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 26, §
5, en 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 oktober 2003
P.2003.1385.F
nr. 539

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
Arrest – Vaststelling van de lijst van de gezworenen – Aard – Toezicht.
Het arrest dat beslist over de vaststelling van de lijst van de gezworenen betreft louter
administratieve handelingen waarin de beschuldigde geen recht van tussenkomst heeft en
die niet aan zijn toezicht zijn onderworpen (Artikelen 124, 243 en 248 Gerechtelijk
Wetboek.)
23 september 2003
P.2003.0627.N
nr. 449

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Beschuldigde – Akte van verdediging – Voorlezing – Overhandiging.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de beschuldigde uitdrukkelijk moet worden
gevraagd of hij een akte van verdediging wenst voor te lezen of te overhandigen aan de
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gezworenen. (Art. 313 Wetboek van Strafvordering.)
23 september 2003
P.2003.0627.N

nr. 449

Behandeling ter zitting – Getuigen – Aanwezigheid in de zittingszaal – Verbod – Aard.
Het voorschrift van artikel 316 van het Wetboek van Strafvordering waaruit volgt dat de
voorzitter van het hof van assisen geen getuigen in de zittingszaal aanwezig mag laten
tijdens de debatten voorafgaand aan hun getuigenis is geen substantiële vormvereiste en is
niet op straffe van nietigheid voorgeschreven (Art. 316 Wetboek van Strafvordering.)
23 september 2003
P.2003.0627.N
nr. 449

ALLERLEI
Meerdere gevangengenomen beschuldigden – Verzoeken tot invrijheidstelling – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Verschijning van de beschuldigden op dezelfde
terechtzitting – Eén enkele vordering tegen de comparanten.
Uit de omstandigheid dat de beschuldigden zijn verschenen op dezelfde terechtzitting en
dat één enkele vordering is genomen tegen alle comparanten, volgt niet dat de kamer van
inbeschuldigingstelling zou hebben verzuimd om voor elk van hen persoonlijk na te gaan
of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de handhaving van hun voorlopige
hechtenis te verantwoorden.
29 oktober 2003
P.2003.1387.F
nr. 540
Gevangen genomen beschuldigde – Verzoek tot invrijheidstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beschuldigde daarvoor in vrijheid gelaten of in vrijheid gesteld.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling een
verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen
heeft neergelegd, alleen omdat zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid
gesteld. (Art. 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 oktober 2003
P.2003.1385.F
nr. 539

HOGER BEROEP
ALGEMEEN
Beroepen beslissing – Nietigheid – Beslissing in hoger beroep – Eigen redenen.
De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen
redenen, neemt de mogelijke nietigheid ervan niet over
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557

BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Termijn – Vervaldag – Wettelijke feestdag.
Wanneer in burgerlijke zaken de vervaldag om hoger beroep in te stellen een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de vervaldag verplaatst naar de
eerstvolgende werkdag. (Art. 53, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
2 januari 2003
C.2002.0269.F
nr. 2
Beslissing van de eerste rechter – Gerechtelijke verdeling – Echtscheiding – Aanstelling
notaris – Opdracht – Inventaris van de huwgemeenschap – Hoger beroep – Devolutieve
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kracht.
Nu de opdracht die de rechter geeft aan een notaris om een inventaris van de
huwelijksgemeenschap op te stellen in het kader van een gerechtelijke verdeling na
echtscheiding, geen onderzoeksmaatregel uitmaakt in de zin van artikel 1068, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, mocht het hof van beroep, waarbij het geschil zelf
aanhangig is door het onbeperkt hoger beroep, de zaak niet verwijzen naar de eerste
rechter, na bevestiging van die beslissing (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 januari 2003
C.2001.0546.N
nr. 24
Beslissing inzake bevoegdheid – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Hoger beroep tegen
eindvonnis.
Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de geadieerde rechter zich bevoegd of onbevoegd
verklaart is slechts mogelijk nadat de rechter die zich bevoegd heeft verklaard of de als
bevoegd aangewezen rechter een eindvonnis heeft gewezen over de ontvankelijkheid of
de gegrondheid (Art. 1050, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2003
C.2000.0441.N
nr. 103
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Echtscheidingsprocedure – Echtscheiding
op grond van bepaalde feiten – Hoofdvordering en tegenvordering op grond van bepaalde
feiten – Hoger beroep beperkt tot de beslissing over de hoofdvordering – Tegenvordering
in hoger beroep op grond van andere feiten – Ontvankelijkheid.
De mogelijkheid een tegenvordering tot echtscheiding in te stellen in hoger beroep
gegrond op nieuwe feiten die niet in de oorspronkelijke tegenvordering tot echtscheiding
zijn aangevoerd, blijft bestaan ook al is door degene die zulke tegenvordering instelt,
alleen hoger beroep ingesteld tegen de beslissing over de hoofdvordering waarbij de
echtscheiding in zijn nadeel is uitgesproken. (Art. 1268 Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
C.2000.0295.N
nr. 162
Termijn – Begin – Vonnis van een gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied
gevestigd is – Kennisgeving van het vonnis in het Nederlandse taalgebied – Bijgevoegde
vertaling – Ontstentenis.
Het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid niet–ontvankelijk te verklaren,
oordeelt dat de kennisgeving, in het Nederlandse taalgebied, van het beroepen vonnis van
de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit het Franse taalgebied, de
beroepstermijn heeft doen ingaan, ook al was er geen Nederlandse vertaling van dat
vonnis bijgevoegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, aangezien het onwettig
beslist dat de partij aan wie de betekening is gedaan, het Frans als taal van de
rechtspleging heeft aangenomen. (Artikelen 38, tweede en achtste lid, en 40, eerste lid
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
10 april 2003
C.2002.0120.F
nr. 241
Omvang.
De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die in het geding is voor de
appelrechter, bij wege van incidenteel beroep en ongeacht de beperking van het principaal
beroep, opkomen tegen alle beschikkingen van het beroepen vonnis die hem nadeel
berokkenen; op die regel geldt geen uitzondering wanneer het incidenteel beroep
betrekking heeft op de beschikkingen van het beroepen vonnis, waartegen het hoger
beroep niet opkomt en waarbij de vordering tot echtscheiding van de gedaagde tegen de
appellant afgewezen wordt (Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0188.F
nr. 242
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Termijn.
De gedaagde in hoger beroep kan incidenteel beroep instellen tot aan de sluiting van het
debat voor de appelrechter; daarbij kan hem niet worden tegengeworpen dat zijn
vordering vervallen is omdat de in art. 1051, eerste lid, Ger.W. bedoelde termijn
verstreken is, ook al is die termijn pas ingegaan na het principaal beroep (Art. 1054,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0188.F
nr. 242
Vordering in rechte – Eiser – Eigenaar van een onroerend goed – Onroerend goed tijdens
geding overgedragen – Hoger beroep van eiser – Vereist belang om hoger beroep in te
stellen.
Een partij die als eigenaar van een onroerend goed, belang had om op te treden, geeft
alleen al door het feit dat een van de punten van haar vordering door de eerste rechter is
afgewezen, blijk van het vereiste belang om hoger beroep in te stellen, ook al is de
eigendom van dat goed vóór de uitspraak van die beslissing overgedragen. (Artikelen 17,
18 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2003
C.2000.0567.F
nr. 261
Beslissingen – Beslissingen of maatregelen van inwendige aard.
Art. 1046, Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals
uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep; die regel is echter alleen van
toepassing op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of
juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing
geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen (Art. 1046 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 mei 2003
S.2002.0118.F
nr. 320
Termijn – Beslissing alvorens recht te doen – Onmiddellijk hoger beroep –
Ontvankelijkheid.
De appelrechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer hij het hoger beroep
tegen een vonnis alvorens recht te doen niet ontvankelijk verklaart, op grond dat de eerste
rechter niet definitief over het geschil had beslist (Artikelen 1045, 1050 en 1055
Gerechtelijk Wetboek.)
26 mei 2003
S.2002.0118.F
nr. 320
Collectieve schuldenregeling – Beschikking van toelaatbaarheid – Herroeping – Hoger
beroep van de schuldenaar – Schuldbemiddelaar niet betrokken in de zaak in hoger
beroep.
Wanneer bij een collectieve schuldenregeling hoger beroep wordt ingesteld door de
schuldenaar die opkomt tegen de beslissing waarbij de herroeping van de beschikking van
toelaatbaarheid wordt uitgesproken, moet de schuldbemiddelaar worden betrokken in de
rechtspleging in hoger beroep (Art. 1675/15 Gerechtelijk Wetboek.)
4 september 2003
C.2001.0194.N
nr. 414
Termijn – Berekening – Betekeningen en kennisgevingen – Gerechtsbrief – Rechterlijke
beslissing – Kennisgeving – Datum – Toezending.
De kennisgeving van een vonnis of arrest geschiedt op de datum van toezending van die
rechterlijke beslissing en niet op de datum van de ontvangst ervan (Artikelen 32, 54 en
792, tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
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15 september 2003

S.2003.0005.F

nr. 436

Gedaagde in hoger beroep.
Een partij is slechts gedaagde in hoger beroep in de zin van art. 1054 Ger.W., wanneer
een principaal of incidenteel beroep tegen haar is ingesteld, wat impliceert dat een der
partijen voor de rechter in hoger beroep tegen haar een vordering, die geen vordering tot
bindendverklaring van het arrest is, heeft ingesteld die haar in haar belangen kan schaden
(Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2003
C.2002.0490.F
nr. 442
Vonnis in eerste aanleg – Voorlopige tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Wijziging of
vernietiging – Schade – Vergoeding.
In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis
waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan,
dient de partij die tot de tenuitvoerlegging ervan last heeft gegeven, naast de teruggave
van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, ook de
schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daarbij
vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383
B.W. (Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2002.0219.F
nr. 528
Ondernemingsraad
en
veiligheidscomité
–
Beschermde
werknemers
–
Arbeidsovereenkomst – Einde – Dringende reden – Beschikkingen – Vonnissen –
Eindvonnissen.
In zake ontslag wegens dringende reden van een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat–personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, kan hoger beroep worden
ingesteld tegen de beschikkingen van de voorzitter van de arbeidsrechtbank die niet
beperkt zijn tot de maatregelen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep en tegen de
eindvonnissen van de arbeidsrechtbank (Art. 616 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5, § 3,
derde en vierde lid, 8, tweede en vijfde lid 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; Artikelen 10, vijfde en achtste lid, en 11, § 1, eerste
lid 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.)
27 oktober 2003
S.2002.0101.F
nr. 531
Beslissing die de vordering ontvankelijk verklaart – Hoger beroep – Beslissing die de
vordering in beginsel gegrond verklaart – In kracht van gewijsde gegane beslissing.
Wanneer met kracht van gewijsde is beslist dat de vordering in beginsel gegrond is, kan
het hof van beroep die beslissing, die voornoemde vordering heeft aangenomen, niet
wijzigen; daaruit volgt dat de appellant niet over het vereiste belang bezit om tegen
laatstgenoemde beslissing hoger beroep in te stellen, zodat dit hoger beroep niet–
ontvankelijk verklaard dient te worden (Artikelen 17, 18 en 1068 Gerechtelijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2002.0050.F
nr. 663
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Aanhangigmaking.
De aanhangigmaking van een zaak bij de appelrechter is beperkt tot de beschikkingen die
de eerste rechter heeft genomen en waartegen een ontvankelijk hoger beroep is ingesteld;
de appelrechter kan de beschikkingen die in kracht van gewijsde zijn gegaan niet wijzigen
(Art. 1068 Gerechtelijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2002.0050.F
nr. 663

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Beslissing – Eigen redenen – Beroepen vonnis aangetast door nietigheid.
Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen
omdat ze het door nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart
15 januari 2003
P.2002.1296.F
nr. 30
Geldboete – Omzetting in euro – Eenparigheid niet vereist.
Het bestreden vonnis is niet nietig, wanneer de appelrechters vaststellen dat hun beslissing
met eenparigheid van stemmen is genomen, terwijl die eenstemmigheid niet was vereist
om de omzetting in euro van de geldboeten, die de eerste rechter in Belgische frank had
vastgesteld, naar recht te verantwoorden (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering; Art. 5
Wet van 26 juni 2000.)
15 januari 2003
P.2002.1326.F
nr. 32
Termijn – Vonnis op tegenspraak – Geen woon– of verblijfplaats in België.
Noch artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wet bepaalt dat de
termijn waarover de op tegenspraak gevonniste partij in een strafproces beschikt om hoger
beroep in te stellen, dient verlengd te worden omdat deze partij in België noch
woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats heeft, zodat voor dit hoger
beroep geen termijnverlenging overeenkomstig artikel 55 Gerechtelijk Wetboek is
toegestaan (Art. 55 Gerechtelijk Wetboek; Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering;
Art. 3 K.B. nr. 301 van 30 maart 1936.)
28 januari 2003
P.2002.0431.N
nr. 62
Gevolgen – Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Nietigheid – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Aan zich trekken van de zaak.
Wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de
nietigheid aanvoert van de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
en de appelrechters die nietigheid uitspreken, dan moeten zij de zaak aan zich trekken
overeenkomstig art. 215 Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, door het bestaan van
voldoende bezwaren te beoordelen (Art. 215 Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Eenparigheid – Verzwaring van vervangende gevangenisstraf.
Wanneer het appelgerecht de door de eerste rechter uitgesproken geldboete bevestigt, ook
al verleent het gedeeltelijk uitstel van strafuitvoering, en de door de eerste rechter
uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart zonder dat het vaststelt dat de
beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de door het Hof uitgesproken
vernietiging met verwijzing beperkt tot de vervangende gevangenisstraf (Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2003
P.2001.1700.N
nr. 92
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Vermoeden van onschuld – Ontvankelijkheid – Inverdenkinggestelde – Regeling van de
rechtspleging – Beschikking tot verwijzing – Onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden – Begrip – Geen redengeving.
Krachtens art. 135, § 2, Sv., kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de
in art. 130 van dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden van die beschikking aanvoert (Artikelen 130 en 135, § 2
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2003
P.2003.0086.F
nr. 152
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing van
de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
De inverdenkinggestelde kan geen ontvankelijk hoger beroep instellen voor
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek
van Strafvordering, waarvoor hij geen middel bij schriftelijke conclusie heeft opgeworpen
voor de raadkamer. (Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Hoger beroep door het openbaar ministerie – Geen motiveringsplicht – Ambtshalve
onderzoek door de appelrechter.
Geen enkele wetsbepaling vereist dat het Openbaar Ministerie zijn hoger beroep
motiveert, of verbiedt dat de rechter ambtshalve de gegrondheid ervan onderzoekt.
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Uitstel van de zaak ondanks verzet – Aard van de beslissing.
De beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar een latere
terechtzitting, is geen beslissing of maatregel van inwendige aard zodat hoger beroep kan
worden ingesteld van zodra ze uitgesproken is. (Artikelen 1046 en 1050 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Evocatie.
De vernietiging van een beroepen vonnis met evocatie maakt geen miskenning uit van het
recht op dubbele aanleg. (Art. 199 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Vonnis alvorens recht te doen – Evocatie – Veroordeling zonder eenparigheid van
stemmen.
Een vonnis alvorens recht te doen houdt noch een vrijspraak, noch een veroordeling van
de beklaagde in, zodat het gerecht in hoger beroep dat de zaak met toepassing van artikel
215 Wetboek van Strafvordering aan zich trekt na het vonnis alvorens recht te doen te
hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde voor het eerst vermag te veroordelen zonder
dat hierover met eenparigheid van stemmen dient te worden beslist. (Art. 1050
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 211bis en 215 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
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Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing van
de raadkamer – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Gevallen.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer zij kennis neemt van de zaak
ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking
van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, voor
zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de
inverdenkinggestelde werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.
(Artikelen 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Eenparigheid van de rechters die hebben beraadslaagd – Vervanging van wettig
verhinderde rechter bij de uitspraak – Geldigheid.
De omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met
toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een
andere rechter die wettig verhinderd is om de uitspraak van dat vonnis waarover hij
overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft beraadslaagd bij te wonen, bij die
uitspraak te vervangen, belet niet dat het vonnis door de rechters die over de zaak
beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid
rechtsgeldig wordt vastgesteld. (Artikelen 779, tweede lid, en 778 Gerechtelijk Wetboek;
Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2003
P.2002.1387.N
nr. 201
Politierechtbank – Vonnis – Hoger beroep van een partij – Verzet van een andere –
Ontvangen verzet – Appelgerecht.
Wanneer een partij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat de politierechtbank
jegens haar op tegenspraak heeft gewezen, een andere partij verzet heeft gedaan tegen
datzelfde, jegens haar bij verstek gewezen vonnis, en de politierechtbank dat verzet
ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan uitspraak heeft gedaan, moet de
correctionele rechtbank die de zaak heeft behandeld en haar beslissing heeft gewezen na
het vonnis van de politierechtbank, uitspraak doen over het hoger beroep dat bij haar
aanhangig is gemaakt (Artikelen 151 en 172 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2002.1693.F
nr. 205
Raadkamer – Beschikking – Hoger beroep – Termijn – Berekening.
De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet de dag
waarop de beschikking is gewezen (Art. 135, § 3 Wetboek van Strafvordering.)
9 april 2003
P.2003.0330.F
nr. 237
Eerste rechter – Strafvordering – Vonnis alvorens recht te doen – Onmiddellijke
voortzetting van de zaak – Vonnis dat niet uitvoerbaar is verklaard bij voorraad bij een
speciaal gemotiveerde beslissing – Hoger beroep.
De appelrechters die vaststellen dat de eerste rechter, bij vonnis alvorens recht te doen had
bevolen het onderzoek van de zaak zonder meer onmiddellijk voort te zetten, zonder het
vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren door een speciaal gemotiveerde beslissing,
beslissen wettig dat deze de regel niet heeft nageleefd, krachtens welke de vonnissen over
de strafvordering, buiten die van veroordeling, vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging,
alsook de vonnissen over de burgerlijke rechtsvordering bij een speciaal gemotiveerde
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beslissing uitvoerbaar kunnen worden verklaard bij voorraad niettegenstaande hoger
beroep, en vernietigen bijgevolg zijn beslissing. (Art. 203, § 3 Wetboek van
Strafvordering.)
7 mei 2003
P.2003.0122.F
nr. 276
Strafvordering – Douane en accijnzen – Respectieve bevoegdheden van het openbaar
ministerie en het bestuur.
Krachtens artikel 281, §§ 1 en 2 Douane en Accijnzenwet oefent het openbaar ministerie
enkel de vordering tot het opleggen van gevangenisstraf uit, terwijl het bestuur de
vorderingen tot het opleggen van geldboeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van
fabrieken of werkplaatsen uitoefent; hieruit volgt dat ook het hoger beroep van het
openbaar ministerie of van het bestuur beperkt is tot de vordering welke tot hun
respectieve bevoegdheid behoort (Art. 281, §§ 1 en 2 Douane en accijnzenwet 18 juli
1977.)
20 mei 2003
P.2003.0030.N
nr. 306
Gevolgen – Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder borgtocht – Alleen hoger
beroep van de inverdenkinggestelde – Handhaving van de hechtenis – Verzwaring van de
toestand van de inverdenkinggestelde.
Wanneer alleen de inverdenkinggestelde hoger beroep instelt tegen een beschikking van
de raadkamer, waarbij zijn invrijheidstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de
kamer van inbeschuldigingstelling zijn toestand niet verergeren door de handhaving van
zijn hechtenis te bevelen (Artikelen 30, § 1, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
28 mei 2003
P.2003.0747.F
nr. 323
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend en roekeloos hoger
beroep van de burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding vanwege de
buitenvervolginggestelde verdachte.
De kamer van inbeschuldigingstelling is 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, 212 en 240
Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2003
P.2002.1685.N
nr. 374
Dubbele aanleg – Artikel 14.5, I.V.B.P.R. – Rechtstreekse werking – Conflict met regel
van intern recht – Artikel 209, Kieswet – Voorrang – Toepassing.
Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld
het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde
en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 209 Kieswet (impliciet)
2 september 2003
P.2001.0980.N
nr. 408
Vermindering van de straf – Ontnemen van het in eerste aanleg verleende uitstel –
Eenstemmigheid.
Er is geen strafverzwaring en derhalve is, met toepassing van artikel 211bis Wetboek van
strafvordering, geen eenstemmigheid vereist, wanneer de rechter in hoger beroep een door
de eerste rechter aan de beklaagde verleend uitstel ontneemt, maar de straf vermindert
(Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
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16 september 2003

P.2003.0389.N

nr. 437

Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzwaring van de straf – Voorwaarden –
Recht van verdediging.
De appelrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin art. 6.1
E.V.R.M., wanneer hij, op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de
beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft te verdedigen (Art. 202 Wetboek van
Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Verzwaring van vervangende gevangenisstraf – Eenparigheid.
Wanneer het appelgerecht, ook al vermindert het de geldboete, de door de eerste rechter
uitgesproken vervangende gevangenisstraf verzwaart, zonder dat het vaststelt dat de
beslissing met eenparige stemmen is genomen, wordt de vernietiging beperkt tot die straf
4 november 2003
P.2003.0698.N
nr. 550
Akte van hoger beroep – Uiteenzetting van de grieven.
Art. 1057, 7°, Ger.W. dat voorschrijft dat met uitzondering van het geval waarin het hoger
beroep bij conclusie wordt ingesteld, de akte van hoger beroep op straffe van nietigheid
de uiteenzetting van de grieven vermeldt, is niet toepasselijk in strafzaken.
25 november 2003
P.2003.0549.N
nr. 595
Vrijspraak van de beklaagde – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Veroordeling –
Eenstemmigheid – Grondwet – Artikelen 10 en 11 – Schending.
Art. 211bis Sv. schendt de artikelen 10 en 11 Gw., wanneer het zo geïnterpreteerd wordt
dat het de appelrechters, op het hoger beroep van de burgerlijke partij alleen, verplicht
eenstemmig uitspraak te doen wanneer ze de beslissing van de eerste rechter wijzigen die
zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de rechtsvordering van die
burgerlijke partij wegens de vrijspraak van de beklaagde, en die rechtsvordering daarbij
geheel of gedeeltelijk gegrond verklaren (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2002.0828.F
nr. 613
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder voorwaarden – Voorwaarden opgelegd
door de raadkamer – Onderzoeksrechter – Verlenging – Ontvankelijkheid.
De artikelen 36 en 37, Wet Voorlopige Hechtenis, geven de inverdenkinggestelde geen
recht op hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die reeds door de
raadkamer opgelegde voorwaarden tijdens het gerechtelijk onderzoek geheel of
gedeeltelijk verlengt (Artikelen 36 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618
Termijn – Beklaagde veroordeeld bij verstek – Beperking – Rechten van de mens –
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Recht op een rechtbank.
Alleen uit de omstandigheid dat de termijn van hoger beroep die van toepassing is op een
bij verstek veroordeelde beklaagde, beperkt is bij art. 203, § 1, Sv., kan geen schending
van artikel 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid, in zoverre daarin het recht op een rechtbank is
vastgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
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mens en de fundamentele vrijheden; Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2003.1191.F

nr. 616

Termijn – Verstekvonnis – Betekening – Exploot – Afgifte van afschrift op het
politiecommissariaat – Hoger beroep van de beklaagde – Beginpunt – Overmacht –
Onoverkomelijke dwaling – Ontvankelijkheid.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de gerechtsdeurwaarder, aangezien
het exploot in strafzaken niet kon worden betekend op de wijze die is voorgeschreven in
de artikelen 33 tot 35 Ger. W., een afschrift van het exploot op het politiecommissariaat
heeft afgegeven overeenkomstig art. 37 van dat wetboek, moet de verklaring van hoger
beroep, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan binnen de
vijftien dagen na die afgifte (Artikelen 33 tot 35, en 37 Gerechtelijk Wetboek; Art. 203
Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2003.1191.F
nr. 616
Eenparigheid van stemmen – Burgerlijke rechtsvordering.
Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering moet niet worden toegepast en er is dus geen
eenparigheid van stemmen van de appelrechters vereist, wanneer in strafzaken de
appelrechters enkel uitspaak doen over de burgerlijke rechtsvorderingen en zij oordelen
dat de ten laste gelegde feiten waarvan de eerste rechter heeft geoordeeld dat ze niet
bewezen zijn, in hoger beroep wel bewezen zijn
(Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
16 december 2003
P.2003.1147.N
nr. 650
Maatregel van inwendige aard.
Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijke samenhang of ondeelbaarheid tussen de
feiten die bij de correctionele rechtbank aanhangig zijn gemaakt en die welke ter kennis
worden gebracht van een gerecht van een ander arrondissement, doet uitspraak over een
kwestie van feitelijke of juridische aard, waarover voor de correctionele rechtbank een
debat is gevoerd, zodat die beslissing geen gewone maatregel van inwendige aard is en
dus voor hoger beroep vatbaar is (Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655

TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Beslissing van de provinciale raad – Hoger beroep door nationale
raad – Belang – Ontvankelijkheid.
De nationale raad van de Orde van architecten is geen vervolgende partij bij de raden van
de Orde, en hoeft geen reeds verkregen en dadelijk belang te hebben om hoger beroep
tegen de beslissing van de provinciale raad van de Orde te kunnen instellen (Artikelen 17
en 18 Gerechtelijk Wetboek; Art. 26, vierde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde der Architecten.)
20 november 2003
D.2002.0028.N
nr. 585

HUUR VAN DIENSTEN
Aannemingsovereenkomst – Rechten en verplichtingen van partijen – Tussen partijen –
Verborgen gebreken – Aansprakelijkheid – Vordering in rechte.
Uit de samen lezing van de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat,
in het geval een gebouw geheel of gedeeltelijk tenietgaat door een gebrek in de bouw,
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zelfs door de ongeschiktheid van de grond, de vordering op grond van verborgen
gebreken tegen de aannemer en de architect binnen de tienjarige termijn kan worden
ingesteld (Artikelen 1792 en 2270 Burgerlijk Wetboek.)
4 april 2003
C.2002.0206.N
nr. 227

HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Huurovereenkomst – Niet–uitvoering door een van de partijen.
De partij bij een wederkerige overeenkomst ten aanzien van wie de verbintenis niet is
uitgevoerd, kan ofwel zijn schuldenaar dwingen de overeenkomst uit te voeren als zulks
mogelijk is, ofwel de ontbinding ervan vorderen, met betaling van schadevergoeding; die
keuze kan hem noch door de rechter noch door de schuldenaar worden opgelegd (Art.
1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Huurovereenkomst – Rechtsmisbruik – Niet–uitvoering door een van de partijen –
Vordering tot uitvoering in natura.
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 (Art. 1134, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Huurovereenkomst – Verbintenis om iets te doen – Verbintenis iets niet te doen –
Gedwongen tenuitvoerlegging.
De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de
verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die
uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het
gelijkwaardige geschieden (Artikelen 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Huurcontract – Rechtsverhoudingen – Aard – Rechten van de huurder – Onroerend goed
– Overdracht – Overschrijving – Gebrek – Tegenstelbaar karakter.
Als zodanig oefent de huurder geen vervolging tegen zijn schuldenaar uit op diens
goederen en is hij evenmin bezitter van een zakelijk recht op het verhuurde goed; de
rechtsverhoudingen die uit een huurcontract volgen, zijn van persoonlijke aard en de
huurder is enkel gerechtigd op het gebruik en het genot dat de huurovereenkomst hem
verleent; hij kan het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigendom door de
verhuurder niet aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de voormalige
verhuurder en de nieuwe eigenaar in de weg te staan (Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec.
1851.)
13 november 2003
C.2001.0450.N
nr. 571

PACHT
Opzegging – Verstrijken – Verlenging.
Het opschuiven van de datum waartegen opzegging is gedaan beoogt het verstrijken van
de opzeggingstermijn te doen samenvallen met de dag en de maand die overeenstemmen
met die waarop het gebruik van het verpachte goed door de pachter, volgens de
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overeenkomst of, bij gebreke daarvan, door het plaatselijk gebruik, ten einde loopt (Art.
58 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.)
9 januari 2003
C.2001.0227.F
nr. 18
Pachter met hoofdberoep in de landbouw – Voorwaarden – Overwegend deel van de
beroepsactiviteit – In aanmerking komende exploitatie – Opzegging wegens persoonlijke
exploitatie.
De exploitatie die in aanmerking komt om uit te maken of die een overwegend deel van
de beroepswerkzaamheid van de aanstaande exploitant uitmaakt in de zin van artikel 12.6,
tweede lid, van de Pachtwet, is alleen die waarin de betrokken landeigendommen zullen
worden geëxploiteerd (Art. 12.6, 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.)
10 januari 2003
C.2001.0260.N
nr. 22
Overdracht – Overdracht van gewone pacht – Kennisgeving aan verpachter.
Pachtoverdracht, die zonder toestemming van de verpachter mag worden gedaan aan de
personen die opgesomd zijn in art. 34 Pachtwet, kan, in afwijking van art. 1690 B.W.,
zoals het bestond vóór de wijziging ervan bij Wet van 6 juli 1994, bij een ter post
aangetekende brief ter kennis van de verpachter worden gebracht (Artikelen 34, 35 en 57
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.)
6 februari 2003
C.2001.0306.F
nr. 88
Rechtsvordering inzake pacht – Voorafgaande minnelijke schikking – Tussenvordering bij
conclusie – Geen voorafgaande minnelijke schikking.
Ingevolge art. 1345, eerste lid, Ger. W. wordt inzake pacht geen enkele rechtsvordering
toegelaten indien de eiser niet van tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling
verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder tot minnelijke schikking op te
roepen; die bepaling is niet van toepassing op een tussenvordering die bij conclusie kan
worden ingesteld. (Art. 1345, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
3 april 2003
C.2002.0505.F
nr. 224
Opzegging – Persoonlijke exploitatie – Mede–eigendom – Echtgenoot.
Aan de mogelijkheid om opzegging van de pacht te geven voor de persoonlijke exploitatie
van het pachtgoed door de echtgenoot van de mede–eigenaar, welke laatste ten minste de
onverdeelde helft ervan bezit, wordt geen afbreuk gedaan doordat deze echtgenoot tevens
mede–eigenaar ervan is voor minder dan de helft. (Art. 7, aanhef en 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.)
11 april 2003
C.2000.0422.N
nr. 247
Overdracht van de huur – Onderhuurder van de overdrager – Gevolgen.
Huuroverdracht is geen nieuwe huur, maar laat de lopende huur bestaan; zij kan geen
invloed hebben op de rechten van de onderhuurder van de overdrager, aangezien deze niet
meer rechten kan overdragen dan hij bezat
19 december 2003
C.2001.0530.F
nr. 661
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HANDELSHUUR
Huurhernieuwing – Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet – Dwingende bepalingen.
Artikel 14, eerste lid, van de Handelshuurwet dat bepaalt hoe de huurder voor het einde
van de lopende huurperiode zijn recht op huurhernieuwing kan uitoefenen, is van
dwingend recht ten voordele van de verhuurder; de verhuurder kan van die dwingende
bepaling geen afstand doen voor de aanvang van de daarin bepaalde termijn waarbinnen
de huurhernieuwing moet worden aangevraagd
21 maart 2003
C.2000.0569.N
nr. 187
Huurhernieuwing – Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet – Voortijdige overeenkomst
van huurhernieuwing.
De omstandigheid dat huurder voor de aanvang van de termijn voor de
huurhernieuwingsaanvraag een overeenkomst van huurhernieuwing heeft gesloten, stelt
hem niet vrij van de verplichting binnen de in art. 14, eerste lid, Handelshuurwet bepaalde
termijn de huurhernieuwing te vragen.
21 maart 2003
C.2000.0569.N
nr. 187
Huurhernieuwing – Meerdere huurders.
In het geval dat er op de datum van de aanvraag tot huurhernieuwing meerdere huurders
zijn moet die aanvraag uitgaan van alle huurders (Artikelen 13 en 14 Wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
11 april 2003
C.1999.0368.N
nr. 246
Herziening van de huurprijs – Artikel 6, eerste lid Handelshuurwet – Aard van die
bepaling.
Artikel 6, eerste lid, van de Handelshuurwet van 30 april 1951, krachtens welke bepaling
de partijen het recht hebben om bij het verstrijken van elke driejarige periode de
herziening van de huurprijs te vragen onder de in dat artikel bepaalde voorwaarden, is van
dwingend recht ter bescherming van zowel de huurder als de verhuurder en geldt
niettegenstaande daarmee strijdige bedingen in de huurovereenkomst, zonder dat partijen
verplicht zijn eerst de nietigverklaring ervan te vorderen (Art. 6, eerste lid Wet van 30
april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
25 april 2003
C.2001.0374.N
nr. 264
Huurcontract zonder vaste dagtekening – Gebruik sinds meer dan zes maanden –
Vervreemding – Koper na gedwongen tenuitvoerlegging – Uitzetting – Artikel 12,
Handelshuurwet – Weerslag.
Uit de opzet van art. 1575 Ger.W. volgt dat de koper op gedwongen tenuitvoerlegging
niet kan aangemerkt worden als "verkrijger" in de zin van art. 12 Handelshuurwet (Art.
1575 Gerechtelijk Wetboek; Art. 12 Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
19 juni 2003
C.2001.0381.F
nr. 363
Verbouwingswerken – Artikel 9 – Handelshuurwet – Vertrek van huurder –
Vergoedingsregeling.
De vergoedingsregeling voor de met toelating uitgevoerde werken heeft enkel betrekking
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op de werken waarvan het bedrag drie jaar huur niet te boven gaat (Artikelen 7 en 9 Wet
van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van
het handelsfonds.)
20 oktober 2003
C.2002.0597.N
nr. 512
Huurhernieuwing – Aanvraag – Vermeldingen – Onregelmatigheid – Herstel –
Voorwaarden – Antwoord van de verhuurder – Termijn – Aanvang.
De huurder kan de onregelmatigheid van de aanvraag tot huurhernieuwing, wegens de
niet–vermelding van de antwoordmogelijkheden van de verhuurder, herstellen door tussen
de achttiende en de vijftiende maand voor het eindigen van de lopende huur een nieuwe
regelmatige aanvraag aan de verhuurder te richten, wat kan gebeuren door het sturen van
een aanvullende aangetekende brief die verwijst naar de inhoud van de eerste brief en
waarin die verzuimvermelding voorkomt; in dat geval vangt de termijn van drie maanden
om de aanvraag te beantwoorden aan vanaf de datum van de aldus vernieuwde aanvraag
(Art. 14, eerste lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog
op de bescherming van het handelsfonds.)
13 november 2003
C.2001.0184.N
nr. 569
Huurhernieuwing – Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet – Aard.
Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet is van dwingend recht
13 november 2003
C.2001.0184.N

nr. 569

HUWELIJK
Rechten en plichten van de echtgenoten – Schulden ten behoeve van de huishouding –
Feitelijke scheiding – Hoofdelijkheid.
De hoofdelijkheid voor de betaling van een schuld die door één der echtgenoten wordt
aangegaan ten behoeve van de huishouding, impliceert het bestaan van die huishouding en
kan bijgevolg niet worden aangevoerd in het geval van feitelijke scheiding, tenzij de derde
gecontracteerd heeft zonder op de hoogte te zijn van de scheiding (Art. 222, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
28 november 2003
C.2001.0496.F
nr. 606
Rechten en plichten van de echtgenoten – Schulden ten behoeve van de huishouding –
Feitelijke scheiding – Hoofdelijkheid – Voorwaarde – Tijdstip.
Om na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van art. 222, eerste lid, B.W. zijn vervuld en
of de derde contracterende op de solvabiliteit van de ene en de andere echtgenoot heeft
kunnen rekenen, dient men zich te plaatsen op het tijdstip dat het contract is gesloten.
(Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
28 november 2003
C.2001.0496.F
nr. 606
Putatief huwelijk – Goede trouw – Begrip – Beoordeling door de feitenrechter.
Goede trouw, waarvan de beoordeling tot de bevoegdheid van de feitenrechter behoort, is
het geloof van beide of van een van de echtgenoten dat zij een geldig huwelijk gesloten
hebben; hoewel een eventuele huwelijksvoltrekking en de kenmerken ervan die
beoordeling kunnen beïnvloeden, vormen die gegevens geen afzonderlijke voorwaarde
voor de erkenning van het putatief huwelijk (Artikelen 201 en 202 Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2003
C.2003.0078.F
nr. 644
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Putatief huwelijk – Erkenning.
Goede trouw is de enige voorwaarde die de wet vereist voor de erkenning van het putatief
huwelijk (Artikelen 201 en 202 Burgerlijk Wetboek.)
12 december 2003
C.2003.0078.F
nr. 644

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen – Echtgenoot die in een geding optreedt in
eigen naam.
Krachtens artikel 1416 Burgerlijk Wetboek wordt het gemeenschappelijke vermogen
bestuurd door de ene of door de andere echtgenoot, die de bestuursbevoegdheden alleen
kan uitoefenen, onder gehoudenheid voor ieder van hen om de bestuurshandelingen van
de andere te eerbiedigen, zodat, zolang het wettelijk stelstel op één van de in artikel 1427
Burgerlijk Wetboek vermelde gronden niet is ontbonden, de echtgenoot die in een geding
optreedt in eigen naam, ook optreedt als bestuurder van het gemeenschappelijke
vermogen. (Artikelen 1415, 1416 en 1427 Burgerlijk Wetboek.)
18 februari 2003
P.2002.1471.N
nr. 115
Gemeenschappelijke schuld – Verhaal – Niet–contracterende echtgenoot – Hoedanigheid.
Wanneer een rechtsvordering wordt ingesteld om een gemeenschappelijke schuld te
verhalen, is de echtgenoot die krachtens de regels tot vaststelling van de omvang van de
wettelijke gemeenschap tot de schuld is gehouden, geen derde ten aanzien van zijn mede–
echtgenoot die heeft gecontracteerd. (Artikelen 1405, 1406, 1407 en 1408 Burgerlijk
Wetboek.)
28 november 2003
C.2002.0270.F
nr. 607

IMMUNITEIT
Onschendbaarheid van rechtsmacht – Misdaad van genocide.
Uit de samen lezing van de artikelen IV en VI, Verdrag inzake de Voorkoming en de
Bestraffing van Genocide, blijkt dat de vrijstelling van rechtsvervolging die een
regeringshoofd in functie geniet, uitgesloten is in geval van vervolging voor de in art. VI
opgesomde rechtscolleges, d.w.z. de bevoegde rechtbanken van de Staat op wiens
grondgebied de daad is gepleegd of voor de internationale strafrechtbank, maar niet is
uitgesloten wanneer die persoon gebracht wordt voor de rechtbanken van een derde Staat
die zich een bevoegdheid toe–eigent die door het internationale verdragsrecht niet is
voorzien. (Artikelen IV en VI Verdrag inzake de Voorkoming en de Bestraffing van
Genocide, goedgekeurd bij de Wet 26 juni 1951.)
12 februari 2003
P.2002.1139.F
nr. 98
Onschendbaarheid van rechtsmacht – Ernstige schending van internationaal humanitair
recht.
De onschendbaarheid die verbonden is aan de officiële hoedanigheid van een persoon,
leidt niet tot strafrechtelijke ontoerekenbaarheid t.a.v. internationaalrechtelijke misdaden,
zoals ze opgesomd worden in de Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige
schendingen van het internationaal humanitair recht. (Art. 5, § 3 Wet 16 juni 1993
betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die
Verdragen.)
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12 februari 2003

P.2002.1139.F

nr. 98

INDEPLAATSSTELLING
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Financieringshuur – Leasingovereenkomst
inzake roerende goederen – Vergoeding van beëindiging – Derde–aansprakelijke –
Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling – Burgerlijke–partijstelling van de
verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een
financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald
die verschuldigd was in geval van vernieling van het voertuig, wordt ten belope van die
vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen van zijn verzekerde
tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg
bevoegd om van die vordering kennis te nemen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Schade ten gevolge van een misdrijf –
Herstelvordering – Rechtsvordering ingesteld door de getroffene voor de strafrechter –
Vordering van een in de plaats van de getroffene gestelde partij – Tussenkomst van de
indeplaatsgestelde in hoger beroep – Ontvankelijkheid.
Wanneer een verzekeringsinstelling het strafgerecht verzoekt de voor de schade
aansprakelijke derde te veroordelen om haar de bedragen van de door haar voor die
schade toegekende prestaties terug te betalen, oefent ze geen andere burgerlijke
rechtsvordering uit dan die van de getroffene, maar oefent ze door een afzonderlijke
vordering de rechtsvordering van de getroffene zelf uit, in wiens rechten ze van
rechtswege is getreden; wanneer bijgevolg de indeplaatssteller voor dat rechtscollege de
burgerlijke rechtsvordering regelmatig heeft ingesteld, heeft de indeplaatsgestelde het
recht om, aangezien hij die rechtsvordering van de indeplaatssteller zelf uitoefent, als
dusdanig voor het eerst in hoger beroep op te treden. (Art. 136, § 2 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.)
3 september 2003
P.2003.0256.F
nr. 410

INKOMSTENBELASTINGEN
ALGEMEEN
Algemene rechtsbeginselen – Beginsel van behoorlijk bestuur.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen indien die
leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat; deze beginselen kunnen aldus
niet tot gevolg hebben dat het bestuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een
nieuwe aanslag te vestigen waar zij daartoe verplicht is ingevolge een dwingende
wetsbepaling
16 mei 2003
F.2001.0081.N
nr. 304
Aangifte – Van de Staat gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen – Van een
gemeente gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen.
De van de Staat of een gemeente gevorderde vergeldingen of schadevergoedingen worden
in de regel berekend op grond van de aangiften van de laatste drie jaren (Art. 331
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Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 juni 2003
C.2002.0002.F

nr. 352

PERSONENBELASTING
Werkend vennoot – Eigen uitgaven – Betaling door de vennootschap – Belastbaar
voordeel.
Het voordeel dat voortvloeit uit de betaling door de vennootschap van de eigen uitgaven
van een werkend vennoot behoort tot de in de artikelen 20, 2°, c, 27, § 2 en 26, 2° en 4°
W.I.B. (1964) bedoelde bezoldigingen en voordelen (Artikelen 20, 2°, c, 27, § 2 en 26, 2°
tot 4° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
16 januari 2003
F.2000.0098.F
nr. 33
Vennootschapsaandelen – Koopopties ten voordele van een loontrekkende – Belastbare
voordelen van allerlei aard – Bepaling – Tijdstip.
Om na te gaan of de werknemer die van zijn werkgever een koopoptie op aandelen van de
vennootschap krijgt, een belastbaar voordeel van allerlei aard in de zin van art. 26, eerste
lid, W.I.B. (1964) ontvangt, moet men zich op het tijdstip van de toekenning van die optie
plaatsen en niet op het tijdstip dat zij door die werknemer wordt opgenomen (Art. 26,
eerste lid en 2° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
16 januari 2003
F.2001.0060.F
nr. 34
Periodieke beroepsinkomsten.
De term "periodiek" die gebruikt wordt in art. 50, 6°, W.I.B. (1964) i.v.m.
beroepsinkomsten die belastingplichtigen uit een vennootschap verkrijgen, slaat ook op
het geval waarin de belastingplichtige slechts een keer per jaar regelmatig inkomsten uit
de vennootschap verkrijgt. (Art. 50, 6° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
16 januari 2003
F.2001.0072.F
nr. 35
Afzonderlijke aanslag.
De beslissing dat de belastingplichtige niet voldoet aan de voorwaarden om een
afzonderlijke aanslag te verkrijgen op een kapitaal dat hem bij zijn ontslag is betaald, is
naar recht verantwoord aangezien de wet m.n. bepaalt dat de bedoelde kapitalen aan de
rechthebbende ten vroegste worden uitgekeerd op de normale leeftijd waarop hij zijn
beroepswerkzaamheid waarvoor het kapitaal is gevormd, volledig en definitief stopzet, en
het bestreden arrest o.a vaststelt dat de belastingplichtige 48 jaar was toen het kapitaal
waarop de litigieuze aanslag is gevestigd, hem uitgekeerd werd en dat zijn normale
pensioenleeftijd ten minste 60 jaar was. (Art. 171 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 mei 2003
F.2002.0007.F
nr. 297
Aankoop van een perceel – Aankoopkosten begrepen in de aanschaffingsprijs – K.B. 8
okt. 1976 niet van toepassing – Gevolg.
Voor belastingplichtigen die niet onderworpen zijn aan K.B. 8 okt. 1976 m.b.t. de
jaarrekening van de ondernemingen, zijn de bijkomende kosten betreffende het
aanschaffen van een perceel dat dient voor hun exploitatie en gedragen zijn om belastbare
inkomsten te verkrijgen, die geen enkele tegenwaarde in hun vermogen hebben verkregen
en die niet afgeschreven kunnen worden, aftrekbare beroepskosten (Art. 49 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 20 en 21 K.B. 8 okt. 1976.)
12 juni 2003
F.2002.0001.F
nr. 346
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Aankoop gronden – Aankoopkosten begrepen in de aanschaffingsprijs – Voorwaarden
inzake aftrek.
Om de belastbare winst van de ondernemingen vast te stellen, kan, inzake gronden, een
correctie op de aanschaffingsprijs in aanmerking worden genomen; een correctie, die
hierin bestaat dat de kosten die gepaard gaan met de aankoop van gronden en in de
aanschaffingsprijs begrepen zijn, in mindering worden gebracht van de aanschaffingsprijs
waartegen de gronden gewaardeerd werden, strijdt niet met de boekhoudkundige regels
vastgesteld in de artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21, en 28, § 3, K.B. 8 oktober
1976 met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, voor zover die kosten bij
het afsluiten van het boekjaar geen waarde meer vertegenwoordigen; uit die regels volgt
niet noodzakelijk dat de ontwaarding het gevolg moet zijn van een gebeurtenis die na de
aankoop en de boeking van de grond voor zijn totale boekhoudwaarde plaatsvindt
(Artikelen 9, eerste lid, 12, tweede lid, 20, 21, en 28, § 3 K.B. 8 okt. 1976.)
2 oktober 2003
F.2001.0084.N
nr. 474
Belastbare winst – Onroerend goed – Werkzaamheden – Incorporatie.
Als een belastbare winst moet worden aangemerkt de meerwaarde op de verkoop van een
onroerend goed waaraan verbouwings– en aanpassingswerkzaamheden zijn uitgevoerd die
op onlosmakelijke wijze erin geïncorporeerd zijn zodat de afschrijvingen van die
werkzaamheden met die van de bouw moeten worden gelijkgesteld, waarbij dat onroerend
goed wordt geacht te worden aangewend voor de uitoefening van de
beroepswerkzaamheid in de zin van art. 41 W.I.B. 1992. (Art. 41 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2003
F.2002.0029.F
nr. 476

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Beperkingen inzake aftrek – Goederen die vaste activa geworden zijn na voorheen te zijn
vervreemd.
De beperkingen inzake aftrek als bedrijfslasten waarin artikel 50, 8°, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen (1964) voorziet "wanneer de belastingplichtige het
eigendomsrecht of enigerlei gebruiksrecht verkrijgt van goederen die vaste activa
geworden zijn en die hij voorheen had vervreemd", zijn ook toepasselijk ten aanzien van
goederen die vaste activa waren voor hun vervreemding, gelet op de bewoordingen van
die bepaling en de bedoeling van de wetgever. (Art. 50, 8° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
21 februari 2003
F.2001.0016.N
nr. 127
Maaltijdcheques – Voordelen van allerlei aard – Raming – Toepasselijke bepalingen.
Om het voordeel uit de toekenning van maaltijdcheques te ramen, kan geen toepassing
gemaakt worden van het K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, dat voor dat voordeel geen vaste raming doet in de zin van de artikelen
32ter W.I.B. (1964) en 9quater, § 2, K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van voornoemd art.
32ter, noch van art. 9 quater, § 2 van laatstgenoemd K.B. (Art. 32ter Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 9 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen.)
8 mei 2003
F.2001.0053.F
nr. 282
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Beursverrichtingen – Activiteit van de vennootschap – Aftrekbaarheid.
Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening
van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van een
handelsvennootschap slechts als aftrekbare beroepskosten kunnen worden beschouwd als
ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennootschap,
verantwoordt zijn beslissing naar recht als het, na te hebben vastgesteld dat het doel van
de vennootschap onder meer erin bestaat alle financiële verrichtingen van enigerlei aard
uit te voeren, en vervolgens beslist dat de litigieuze beursverrichting niet noodzakelijk
verband houdt met het doel van de vennootschap (Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
19 juni 2003
F.2001.0079.F
nr. 369
Beursverrichtingen – Activiteit van de vennootschap – Aftrekbaarheid.
Het arrest dat de aftrekbaarheid van het financieel verlies ten gevolge van de verrekening
van de kosten en de aankoopprijs van beurseffecten weigert omdat uitgaven van een
handelsvennootschap slechts als aftrekbare beroepskosten kunnen worden beschouwd 'als
ze noodzakelijkerwijs betrekking hebben op de activiteit van de vennootschap',
verantwoordt zijn beslissing naar recht als het overweegt dat niet bewezen is hoe de
aankoop van beurseffecten in verband met het doel van de vennootschap kan worden
gebracht, ook al preciseren de statuten dat de handelsvennootschap alle financiële
verrichtingen mag doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden
(Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
19 juni 2003
F.2001.0066.F
nr. 367
Bedrijfsinkomsten – Onjuiste aangifte – Bedrog – Belastingverhoging.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing naar recht wanneer het beslist dat de in art. 226, C,
K.B. tot uitvoering W.I.B. 1992 bedoelde belastingverhoging van 50 pct. terecht is
toegepast, en daartoe vermeldt dat de belastingplichtige een gedeelte van zijn belastbare
winst aan de fiscus heeft willen onttrekken en dat hij niet alleen de geest van de wet, maar
ook de tekst van de belastingwet heeft miskend door onbestaande lasten af te trekken met
het enige opzet belasting te ontduiken en aldus fiscale fraude heeft gepleegd (Art. 444
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 226 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
19 juni 2003
F.2001.0079.F
nr. 369
Geheime commissielonen – Buitenlandse verkrijger – Rechtvaardiging.
De in artikelen 47, § 1, W.I.B. (1964) en 57, 1°, W.I.B. (1992) bedoelde commissies
dienen slechts gerechtvaardigd te worden door individuele fiches en een samenvattende
opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt,
indien ze voor de buitenlandse verkrijger ervan een in België belastbaar bedrijfsinkomen
vormen (Art. 47, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 57, 1° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2003
F.2002.0030.F
nr. 431
Aftrek – Afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten.
Geen aftrek van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de bijzondere
afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten. (Artikelen 206, § 1 en 207, lid 2
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 oktober 2003
F.2001.0086.N
nr. 507
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Aanslag op niet verantwoorde kosten – Aftrek van vorige verliezen.
Geen aftrek van vorige verliezen mag worden verricht op de grondslag van de bijzondere
afzonderlijke aanslag op niet verantwoorde kosten. (Artikelen 206, § 1 en 207, lid 2
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 oktober 2003
F.2001.0086.N
nr. 507

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Verrekenbaarheid met belastingen – Onmogelijkheid – Inhouding door de Staat –
Moratoire interesten.
Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale
beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan
enige aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat de bedragen
onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling,
rente toekennen (Artikelen 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek.)
2 oktober 2003
F.2000.0077.N
nr. 472
Geen belasting – Teruggave van de voorheffing.
Uit de artikelen 290 en 291 W.I.B. 1992 volgt dat de wetgever elke teruggave van de
onroerende voorheffing uitgesloten heeft wanneer er geen personenbelasting verschuldigd
is, met name wanneer die belasting niet tijdig ten kohiere is gebracht (Artikelen 290 en
291 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2003
F.2002.0044.F
nr. 478

AANSLAGPROCEDURE
Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem".
Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging
dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien
dat de eerste definitief beslechte vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon
betreffen
4 februari 2003
P.2002.0494.N
nr. 81
Sancties – Het hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting –
Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem" – Schending.
Het hoofdelijk gehouden zijn tot ontdoken belasting levert geen miskenning van de regel
"non bis in idem" op. (Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
4 februari 2003
P.2002.0494.N
nr. 81
Personenbelasting – Niet aangegeven belastbare inkomsten – Rechtsvordering –
Strafvordering – Termijn van twaalf maanden – Vertrekpunt.
De termijn van twaalf maanden waarover de administratie krachtens artikel 263, § 2, 3°,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) beschikt om de belasting of de
aanvullende belasting te vestigen in geval een strafvordering uitwijst dat belastbare
inkomsten niet werden aangegeven, begint slechts te lopen vanaf de datum waarop tegen
de beslissing over de bij de rechter aanhangig gemaakte strafvordering geen verzet of
voorziening meer kan worden ingediend; wanneer de strafvordering gepaard gaat met een
burgerlijke partijstelling en de aan het licht gekomen elementen zowel blijken uit de
strafrechtelijke en civielrechtelijke gegevens van het correctioneel vonnis, verhindert de
omstandigheid dat tegen het vonnis op één van de twee gebieden nog een verzet of
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voorziening mogelijk is, dat de termijn zou ingaan. (Art. 263, § 2, 3° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 358, § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 februari 2003
F.2001.0011.N
nr. 125
Personenbelasting – Niet aangegeven belastbare inkomsten – Rechtsvordering.
Onder rechtsvordering in de zin van artikel 263, § 1, 3°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen (1964), die de administratie toelaat de belasting of de aanvullende
belasting te vestigen zelfs nadat de in art. 259 W.I.B. (1964) bepaalde termijn is
verstreken, wordt onder meer de strafvordering verstaan; die rechtsvordering is ingesteld
in de zin van dezelfde bepaling wanneer het openbaar ministerie een opsporingsonderzoek
instelt of de onderzoeksrechter vordert (Art. 263, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen
1964; Art. 358, § 1, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 februari 2003
F.2001.0011.N
nr. 125
Aanslag van ambtswege – Door belastingplichtige aangevoerde onwettigheid –
Bewijslast.
De belastingplichtige die de onwettigheid aanvoert van een ambtshalve aanslag om reden
dat hij tijdig heeft geantwoord op de hem bij toepassing van artikel 222 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964) toegezonden vraag om inlichtingen, draagt de
bewijslast met betrekking tot het feit dat hij aanvoert, met name dat hij tijdig die
inlichtingen heeft verstrekt. (Artikelen 222 en 256 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
Artikelen 316 en 351 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
21 februari 2003
F.2001.0014.N
nr. 126
Belastingschuldige – Inlichting – Draagwijdte.
Het bericht tot wijziging van de aangifte, dat overeenkomstig art. 346 W.I.B. (1992)
verstuurd moet worden, wil de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze
inlichten over de inkomsten en andere gegevens die het bestuur in de plaats wil stellen
van die welke aangegeven of aangenomen zijn, zodat hij de geplande wijziging kan
onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen; de bodemrechter beoordeelt in
feite of zulks het geval is (Art. 346 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 mei 2003
F.2002.0007.F
nr. 297
Niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag – Nieuwe aanslag
– Verplichting van de belastingadministratie – Grondslag.
De vestiging van een nieuwe aanslag bij toepassing van art. 260 W.I.B. ter vervanging
van een niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag, maakt een
verplichting uit in hoofde van de administratie zodra de daartoe gestelde voorwaarden
vervuld zijn, aangezien het de administratie niet vrij staat af te zien van de invordering
van verschuldigde belastingen (Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans art.
355 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 mei 2003
F.2001.0081.N
nr. 304
Onderzoek en controle – Inzage van een gerechtelijk dossier – Onderzoeksdaad.
De inzage zelf van een gerechtsdossier door de administratie is geen onderzoeksdaad in
de zin van art. 240 W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een
nieuw onderzoek te beslissen (Art. 240 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans art.
333 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
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16 mei 2003

F.2000.0093.N

nr. 302

Onderzoek en controle – Aanwijzingen van belastingontduiking – Aanvullende termijn
voor onderzoekingen – Voorafgaande kennisgeving voor de onderzoeksdaad.
Wanneer de administratie de in titel VII, hoofdstuk III, W.I.B., bedoelde
onderzoeksopdrachten wil verrichten tijdens de in art. 333, derde lid, W.I.B., bedoelde
aanvullende termijn van twee jaar, moet ze, op straffe van nietigheid van de
belastingaanslag, de belastingplichtige vooraf schriftelijk en nauwkeurig kennis geven van
de aanwijzingen van belastingontduiking voor de betrokken periode; een kennisgeving die
de dag zelf van het onderzoek maar vóór dat onderzoek wordt gedaan, voldoet bijgevolg
aan de bij wet opgelegde voorwaarden (Art. 333, derde lid, en 354, tweede lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
18 juni 2003
P.2003.0534.F
nr. 359
Onderzoek en controle – Strafrechtelijk strafbare feiten – Aangifte bij de procureur des
Konings door de ambtenaren van de bijzondere – Voorwaarde – Machtiging van één van
de drie aangewezen ambtenaren – Aanwijzing door de secretaris–generaal van het
Ministerie van Financiën – Voorwaarde van voorafgaande machtiging voor de aangifte in
werking getreden op 1 maart – Aanwijzing verricht vóór de inwerkingtreding van die
bepaling.
De inwerkingtreding van art. 70, Wet 28 dec. 1992, tot wijziging van art. 29, tweede lid,
Sv., krachtens hetwelk de feiten die naar luid van de belastingwetten en van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten strafrechtelijk strafbaar zijn, door de ambtenaren van
de bijzondere belastinginspectie niet ter kennis van de procureur des Konings kunnen
worden gebracht zonder machtiging van een van de drie ambtenaren die daartoe, op
eensluidend advies van de administrateur–generaal van de belastingen, door de secretaris–
generaal van het Ministerie van Financiën worden aangewezen, is door de wet weliswaar
op 1 maart 1993 vastgelegd, maar de appelrechters verantwoorden niettemin hun
beslissing naar recht om de geldigheid van de door de secretaris–generaal vóór 1 maart
1993 verrichte aanwijzing toe te laten. (Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering;
Artikelen 70 en 72 Wet 28 dec. 1992.)
18 juni 2003
P.2003.0534.F
nr. 359
Termijn van zes maanden voor de vaststelling van een nieuwe aanslag – Aanvangsdatum.
De termijn van zes maanden, die is vastgesteld in artikel 355 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 en die begint te lopen vanaf de dag waarop de rechterlijke
beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 tot
391 van genoemd wetboek, gaat in bij het verstrijken van de in artikel 388 bepaalde
termijn van drie maanden (Artikelen 355, 386 en 388 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
30 juni 2003
F.2002.0048.F
nr. 385
Akkoord van de belastingplichtige – Wijziging.
Krachtens de artikelen 333 en 339 W.I.B. 1992, kan de belastingschuld later opnieuw
worden gewijzigd, ook al is de belastingplichtige akkoord gegaan met het bedrag dat de
administratie in de plaats wil stellen van dat van de aangegeven inkomsten; dat recht van
de administratie is onderworpen aan de voorwaarde dat zij een bij een nieuwe controle
van de aangifte aan het licht gekomen leemte of bedrog aantoont (Artikelen 333, eerste
lid, en 339, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2003
F.2002.0014.F
nr. 475
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Belastingadministratie – Materiële vergissing – Bevoegdheid om recht te zetten.
De belastingadministratie die de juiste aanslag moet vaststellen, kan, met toepassing van
art. 354 W.I.B. 1992, binnen de termijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd, de gehele belasting
vaststellen, inclusief de belasting inzake de winst die de belastingplichtige in zijn aangifte
heeft vermeld maar waarmee de administratie geen rekening heeft gehouden bij het ten
kohiere brengen van de oorspronkelijke belasting, waarbij zij aldus haar eerder begane
materiële vergissing rechtzet (Art. 354 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
3 oktober 2003
F.2002.0035.F
nr. 477
Voorziening – Aanvang.
In de zin van artikel 263 W.I.B. (1964) omvat de term "voorziening" het cassatieberoep in
strafzaken; de termijn van twaalf maanden, waarbinnen de belasting moet worden
vastgesteld wanneer een rechtsvordering uitwijst dat tijdens één der vijf jaren vóór het
jaar waarin de vordering is ingesteld, belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, begint
niet te lopen op de dag van de uitspraak van de rechterlijke beslissing betreffende
voornoemde rechtsvordering, maar wel bij het verstrijken van de termijn om
cassatieberoep in te stellen (Impliciet) (Art. 263 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
7 november 2003
F.2001.0083.F
nr. 563

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Nieuwe bezwaren – Termijn – Grondwet – Overeenstemming.
De artikelen 377, tweede lid, 378, tweede lid, en 381 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, daar de
rechtzoekende op grond van die artikelen voor het hof van beroep enkel een nieuw
bezwaar in de zin van die artikelen kan aanvoeren onder de aldaar bepaalde beperkende
voorwaarden (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Artikelen 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
13 januari 2003
F.1999.0131.F
nr. 26
Verval – Bezwaar – Geen titel om te belasten – Ontvankelijkheid.
Een bezwaar dat aanvoert dat de titel om een belasting vast te stellen ontbreekt omdat de
belastingverordening die als grondslag diende voor de betwiste belasting onwettig is en
niet in werking is getreden, kan te allen tijde voor het hof van beroep worden aangevoerd,
zelfs na verloop van de in art. 378, tweede lid, W.I.B. bedoelde termijn van 60 dagen
(Artikelen 377, 378 en 381 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
13 maart 2003
F.2001.0074.F
nr. 166
Bevoegdheden van het hof van beroep.
Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet doen over de
voorzieningen van de belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de belastingen de
openbare orde raken, zelf in feite en in rechte uitspraak doen binnen de perken van het aan
het hof voorgelegd geschil; het is niet gebonden door de ramingen in de conclusies van de
partijen of in de beslissing van de directeur en het kan meer bepaald eigen gronden
aanvoeren om de heffing van het juiste bedrag te wettigen
15 mei 2003
F.2002.0025.F
nr. 298
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VOORZIENING IN CASSATIE
Vage middelen – Begrip – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk zijn de middelen die klaarheid en nauwkeurigheid missen welke vereist
zijn opdat het Hof zonder gevaar voor vergissing de wettelijke bepalingen waarvan de
schending wordt aangevoerd, alsook de juiste draagwijdte en omvang van de aangevoerde
grieven kan onderscheiden
15 mei 2003
F.2002.0041.F
nr. 299
Vorm van het cassatieberoep – Vermeldingen – Verzoekschrift niet ondertekend –
Gevolgen – Rechtspleging voor het Hof.
Wanneer het cassatieberoep neergelegd ter griffie van het appelgerecht niet is
ondertekend, stelt het Hof in een tussenarrest vast dat de vraag rijst naar de
ontvankelijkheid van het cassatieberoep, en beveelt het de verdaging van de zaak naar een
openbare terechtzitting waarop het openbaar ministerie zijn conclusie zal nemen en
partijen zullen worden gehoord (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 388
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
18 september 2003
F.2002.0002.N
nr. 441
Termijn – Aanvangspunt – Kennisgeving van het bestreden arrest.
De kennisgeving van het bestreden arrest die de bij artikel 388, tweede lid, van het W.I.B.
(1992) bepaalde termijn van drie maanden voor het indienen van een cassatieberoep doet
lopen, gebeurt op de datum waarop de griffie het arrest toezendt aan de woonplaats of aan
de zetel van de partij waaraan de kennisgeving moet geschieden (Art. 388, tweede lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 2 en 32 Gerechtelijk Wetboek.)
2 oktober 2003
F.2001.0069.N
nr. 473

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Tenuitvoerlegging – Invordering van een betwiste belastingschuld – Verjaring – Stuiting
– Betekening van een dwangbevel.
Nu krachtens artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) slechts het
daarin omschreven onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de ingekohierde
belastingschuld door alle middelen van tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd,
kunnen geen middelen van tenuitvoerlegging worden aangewend om het met een bezwaar
of beroep bestreden gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen. Inzake
belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat voor zijn geldigheid
een uitvoerbare titel veronderstelt, zodat een dwangbevel betekend voor een aldus
betwiste belastingschuld, niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (Art. 410
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 februari 2003
C.2001.0287.N
nr. 124
Invordering van de belasting – Onderscheiden aanslag ten name van elke echtgenoot –
Invordering ten laste van een echtgenoot – Toepasselijk recht.
Uit art. 295, W.I.B. (1964) volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op naam van
een echtgenoot en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel vormt op grond
waarvan de administratie de betaling van die aanslag kan vorderen en overgaan tot de
invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die niet in het kohier is vermeld; die
wetsbepaling geldt tevens wanneer, ingevolge artikel 75 van dat wetboek, voor de door
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elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonderlijke aanslag is vastgesteld
(Art. 295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 394, § 1 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2003
C.2001.0578.F
nr. 430
Invordering van de belasting – Tijdens het huwelijk verkregen inkomsten – Inkohiering op
naam van één van de echtgenoten – Inkohiering na overschrijving der echtscheiding –
Invordering ten laste van de andere echtgenoot – Toepasselijk recht.
Uit art. 295, W.I.B. (1964) volgt dat de aanslag die regelmatig is vastgesteld op naam van
een echtgenoot en op het uitvoerbaar verklaard kohier is gebracht, de titel vormt op grond
waarvan de administratie de betaling van die aanslag kan vorderen en overgaan tot de
invordering ervan op de goederen van de echtgenoot die niet in het kohier is vermeld; die
wetsbepaling geldt tevens wanneer, ingevolge artikel 75 van dat wetboek, voor de door
elk van de echtgenoten verschuldigde belasting een afzonderlijke aanslag is vastgesteld
(Art. 295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 394, § 1 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
12 september 2003
C.2001.0578.F
nr. 430

KADASTRAAL INKOMEN
Herschatting – Aanzienlijke wijzigingen – Wijziging van exploitatie – Toepassingsgebied.
De wijzigingen die de belastingplichtige aanbrengt in de wijze van exploitatie of in de
bestemming van een onroerend goed kunnen alleen tot herschatting van het kadastraal
inkomen leiden als zij betrekking hebben op en ongebouwd onroerend goed, met
uitsluiting van de bebouwde onroerende goederen. (Artikelen 473, eerste lid, en 494, § 1,
2°, § 2, 2° en § 5 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
19 september 2003
C.2001.0608.F
nr. 443

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Dubbele belasting – Belgisch–Koreaanse Overeenkomst van 29 aug. 1977 – Forfaitair
gedeelte van buitenlandse belasting – Draagwijdte.
Art. 22, Belgisch–Koreaanse Overeenkomst 29 aug. 1977, dat alleen betrekking heeft op
het verrekenen van een gedeelte van de inkomsten op de Belgische belasting, bepaalt niet
hoe de grondslag van die belasting wordt vastgesteld; het in art. 37, tweede lid, W.I.B.,
bedoelde forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, dat enkel onder de regels van het
nationaal recht valt, moet bepaald worden overeenkomstig de artikelen 286 en 287 W.I.B.
zodat een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting, dat onbestaande is aangezien er
geen inkomsten in buitenland belast zijn, niet opgenomen dient te worden in de inkomsten
van kapitalen en roerende goederen, als bedoeld in voornoemd art. 37, tweede lid (Art.
22, § 1, b Belgisch–Koreaanse Overeenkomst van 29 aug. 1977; Art. 37, tweede lid
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
9 januari 2003
F.2000.0109.F
nr. 17
Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland – Uitwisseling van inlichtingen door
de bevoegde autoriteiten.
De uitwisseling van inlichtingen tussen de bevoegde autoriteiten op grond van art. 27, § 1
van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland is niet beperkt tot inlichtingen
die nuttig zijn om een dubbele belasting te vermijden of die betrekking hebben op
dergelijke dubbele belasting. (Art. 27, § 1 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België
en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting.)
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16 mei 2003

F.2001.0001.N

nr. 303

Belgisch–Italiaanse Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting –
Vennootschap naar Belgisch recht – Italiaanse verblijfhouder – Bezoldiging van een
werkend vennoot – Bevoegdheid tot belastingheffing.
De bezoldigingen van een werkend vennoot in de zin van de artikelen 20, 2° en 27, § 2,
W.I.B. 1964 die een Italiaanse verblijfhouder als meerderheidsaandeelhouder ontvangen
heeft van een vennootschap naar Belgisch recht, zijn geen inkomsten uit een vrij beroep
of uit andere zelfstandige werkzaamheden van soortgelijke aard in de zin van art. 14, § 1,
van de op 19 okt. 1970 tussen België en Italië gesloten Overeenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting, maar inkomsten in de zin van de artikelen 20, 3°, en 20, 4° van
voornoemd wetboek die onder toepassing vallen van art. 22 van die Overeenkomst
waarbij, in de regel, de bevoegdheid tot het heffen van belasting op de niet uitdrukkelijk
vermelde inkomsten wordt toegekend aan de Staat van de verblijfplaats van de
belastingplichtige (Artikelen 14 en 22 Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen België en
Italië tot het vermijden van dubbele belasting.)
3 oktober 2003
F.2002.0065.F
nr. 479
Overeenkomst tussen België en Frankrijk – Dubbele belasting – Inkomsten – Belgische
belastingen – Overeengekomen vrijstelling – Frankrijk – Heffingsbevoegdheid.
Wanneer de Franse Staat, aan wie de exclusieve heffingsbevoegdheid is toegekend, die
bevoegdheid niet aanwendt voor het geheel of een gedeelte van een in het
dubbelbelastingverdrag bedoelde inkomen, verkrijgt de Belgische Staat daarom niet de
bevoegdheid dat inkomen te belasten, tenzij de overeenkomst het hem toestaat (Art. 19,
a.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk.)
5 december 2003
F.2002.0042.F
nr. 623

INTERESTEN
ALGEMEEN
Aandelen – Gedwongen overname – Door de rechter bepaald tijdstip van levering en
betaling.
Wanneer de rechter een aandeelhouder, door een andere aandeelhouder gedagvaard in
gedwongen overname van diens aandelen, veroordeelt om, binnen de door hem gestelde
termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de
vastgestelde prijs over te nemen en de eisende aandeelhouder veroordeelt om zijn effecten
aan de gedaagde aandeelhouder over te dragen, en aldus bepaalt wanneer de levering en
de betaling van de effecten moet plaatsvinden, is de vastgestelde prijs pas van dan af
eisbaar en kan hij voor de datum bepaald door de rechter geen interest opbrengen. (Art.
1153 Burgerlijk Wetboek; Art. 642, eerste lid en 643, eerste lid Wetboek van
vennootschappen.)
30 oktober 2003
C.2002.0498.N
nr. 543

MORATOIRE INTERESTEN
Inkomstenbelastingen – Bedrijfsvoorheffing – Verrekenbaarheid met belastingen –
Onmogelijkheid – Inhouding door de Staat.
Het hof van beroep, dat uitspraak doet over een voorziening tegen een directoriale
beslissing, en vaststelt dat de gestorte bedragen als bedrijfsvoorheffing, bij gebrek aan
enige aanslag, niet meer verrekend konden worden en de Staat de bedragen
onverschuldigd inhoudt, kan, op grond van het beginsel van de onverschuldigde betaling,
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rente toekennen (Artikelen 1376 en 1378 Burgerlijk Wetboek.)
2 oktober 2003
F.2000.0077.N

nr. 472

COMPENSATOIRE INTERESTEN
Rentevoet – Vaststelling – Aanpassing van de vergoeding.
Het arrest dat een vergoeding toekent die geactualiseerd is op de dag van de uitspraak,
beslist naar recht om een rentevoet van vijf percent, dat is lager dan de wettelijke
rentevoet, op de compensatoire interest op die schadevergoedingen toe te passen
8 mei 2003
C.2001.0429.F
nr. 285
De compensatoire interesten maken inherent deel uit van de schadevergoeding die tot
herstel van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade wordt toegekend en
vergoeden de bijkomende schade uit de uitgestelde betaling van de vergoeding waarop de
benadeelde op de datum van de schade recht had
22 oktober 2003
P.2003.0669.F
nr. 517
Veroordeling tot hoofdsom plus vergoedende interesten – Toerekening – Betaalde
voorschotten.
De artikelen 1382 en 1383 B.W. worden geschonden door de rechter die, na veroordeling
tot betaling van een hoofdsom plus compensatoire interesten als vergoeding voor de
geleden schade, beslist dat de reeds betaalde voorschotten eerst met de interesten,
waaronder de compensatoire interesten, en daarna met de hoofdsom moeten worden
verrekend (Artikelen 1254, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0669.F
nr. 517

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Beginsel "non bis in idem" – Schengen–verdrag – Artikel 54.
Het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst van 19 juni 1990 neergelegde "non
bis in idem"–beginsel is slechts van toepassing wanneer een beklaagde ter zake van
dezelfde feiten in een andere Overeenkomstsluitende Partij bij onherroepelijk vonnis is
berecht, op voorwaarde dat ingeval een straf of maatregel is opgelegd, deze reeds is
ondergaan of daadwerkelijk ten uitvoer gelegd, dan wel op grond van de wetten van de
veroordelende Overeenkomstsluitende Partij niet meer ten uitvoer gelegd kan worden;
deze verdragsbepaling heeft niets uitstaande met de loutere mogelijkheid dat een
beklaagde ter zake van dezelfde feiten in een andere Overeenkomstsluitende Partij zou
kunnen worden vervolgd. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Europese Unie – Mededinging – E.G.–Verdrag – Artikel 86 – Verplichtingen van de
Lidstaten – Relaties met de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven – Rechtstreekse
toepassing.
De verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, in zijn geconsolideerde versie van 2 oktober 1997, oplegt aan de Lidstaten,
zijn rechtstreeks van toepassing in het interne recht en hebben betrekking op de relaties
van die Staten met de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven (Art. 86 Verdrag van
25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
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Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14.5 – Principe van
de dubbele aanleg – Rechtstreekse werking – Conflict met regel van intern recht –
Voorrang.
Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld
het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde
en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 209 Kieswet (impliciet)
2 september 2003
P.2001.0980.N
nr. 408
Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind – Artikelen 3, 9, 12 en 18 – Niet–
afgifte van een kind – Vervolgingen – Toepassing.
Artikelen 3, 9, 12 en 18 van het Verdrag inzake de rechten van het kind die het kind
beschermen om in de procedures die het aanbelangen, te worden gehoord en zijn belang te
zien waarborgen, verlenen aan de ouders geen recht om hun kinderen te laten verhoren in
het kader van een rechtspleging waar zij strafrechtelijk worden vervolgd en waar die
kinderen geen partij zijn, ook al heeft die vervolging betrekking op de niet–uitvoering van
een gerechtelijke beslissing die het omgangsrecht ten aanzien van de kinderen regelt
14 oktober 2003
P.2003.0591.N
nr. 498

JEUGDBESCHERMING
Jeugdrechtbank – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Als misdrijven
omschreven feiten – Onderscheiden feiten – Cassatiemiddel m.b.t. bepaalde feiten –
Beschermingsmaatregel naar recht verantwoord – Ontvankelijkheid van het middel.
Wanneer een cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de jeugdrechter van het
hof van beroep, dat jegens een minderjarige een beschermingsmaatregel beveelt wegens
twee als misdrijf omschreven feiten, is het cassatiemiddel niet ontvankelijk als het slechts
betrekking heeft op één telastlegging, terwijl de uitgesproken beschermingsmaatregel naar
recht is verantwoord door het andere, als misdrijf omschreven feit dat t.a.v. eiser bewezen
is verklaard (Artikelen 36, 4°, 37 en 62 Wet van 8 april 1965 betreffende de
jeugdbescherming; Artikelen 411 en 414 Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Gerechtelijke jeugdbescherming – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen –
Maatregel van berisping en maatregel van bewaring – Aard – Gradatie.
De maatregel van berisping en de maatregel van bewaring en behoud van de minderjarige
in zijn milieu, op voorwaarde dat hij een prestatie van opvoedkundige of filantropische
aard levert, zijn beschermingsmaatregelen die niet kunnen worden gelijkgesteld met
straffen; de wetgever heeft geen gradatie of verschil in zwaarwichtigheid willen instellen
tussen die maatregelen (Art. 37, § 2, 1° en 2°, eerste en tweede lid, b Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
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Minderjarige delinquent – Jeugdrechtbank – Vonnis – Vrijspraak van een feit en
maatregel van berisping voor een ander feit – Hoger beroep – Appelrechter – Arrest –
Maatregel van bewaring met voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten –
Verklaringen van de Minister van Justitie met weerklank in de media – Rechten van de
mens – Artikel 6.1 E.V.R.M. – Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de appelrechter
– Miskenning – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de
jeugdrechter in hoger beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid
uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de objectieve, afdoende waarborgen heeft
geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te
sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appelrechter de beroepen
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de
telastlegging B bewezen te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en
zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaarde dat deze een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter de feiten van de
telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden
getrokken, en evenmin dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de
verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak heeft gedaan en de weerslag ervan
in de media. (Art. 6, §§ 1 en 2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 40 en 151, § 1 Grondwet 1994.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Minderjarige delinquent – Jeugdrechtbank
– Vonnis – Vrijspraak van een feit en maatregel van berisping voor een ander feit –
Hoger beroep – Appelrechter – Arrest – Maatregel van bewaring met voorwaarden voor
de twee bewezen verklaarde feiten – Verklaringen van de Minister van Justitie met
weerklank in de media – Rechten van de mens – Artikel 6.2 E.V.R.M. – Vermoeden van
onschuld – Miskenning.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de
jeugdrechter in hoger beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid
uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de objectieve, afdoende waarborgen heeft
geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te
sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appelrechter de beroepen
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de
telastlegging B bewezen te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en
zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaarde dat deze een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter de feiten van de
telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden
getrokken, en evenmin dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de
verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak heeft gedaan en de weerslag ervan
in de media. (Art. 6, §§ 1 en 2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 40 en 151, § 1 Grondwet 1994.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Jeugdrechtbank – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Handhaving in hun
milieu – Prestatie van opvoedende of filantropische aard – Aard – Plaatsing onder
voorlopig toezicht – Voorwaarden – Gevolg – Eerlijk proces – Vermoeden van onschuld.
De jeugdrechter kan in de voorbereidende fase van de rechtspleging tot toepassing van
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een van de maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet, t.a.v. de
minderjarige die vervolgd wordt wegens een als misdrijf omschreven feit, de maatregel
van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn milieu te laten en hem, in
voorkomend geval, onder het in art. 37, § 2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te plaatsen;
die zgn. maatregel van plaatsing onder voorlopig toezicht kan afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard te leveren, in
verhouding tot de leeftijd en middelen van de minderjarige, mits die voorwaarde, net als
de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe strekt de in art. 50 van de wet bepaalde
onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel of als een uitsluitend
opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de voorbereidende fase van
de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich
akkoord verklaren met die voorwaarde; de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te
plaatsen, samen met een dergelijke voorwaarde, kan noch het recht van de minderjarige
op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld miskennen, die gewaarborgd
worden bij art. 6 E.V.R.M. (Artikelen 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2003
P.2003.0524.F
nr. 308

KOOP
Verkoopbelofte – Voorkeurrecht – Verbintenis.
Hij die een voorkeurrecht verleent neemt geen andere verbintenis op dan om niet te
verkopen aan een ander dan aan de begunstigde; hij behoudt aldus het recht om het goed
al dan niet te verkopen (Art. 1589 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2003
C.2000.0305.N
nr. 55
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging –
Opzeggingsvergoeding – Berekening – In aanmerking te nemen referentieperiode.
Bij de begroting van de vervangende opzeggingsvergoeding, waarop de concessiehouder
in geval van eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van
alleenverkoop aanspraak kan maken op grond van artikel 2 van de Alleenverkoopwet,
houdt de rechter rekening met alle gegevens waarover hij op het ogenblik van zijn
uitspraak beschikt; zulks impliceert dat hij ook rekening kan houden met de resultaten
door de concessiehouder behaald tijdens het jaar waarin de concessie is opgezegd, hierin
begrepen de periode van de gegeven opzeggingstermijn, wanneer niet blijkt dat de
resultaten na de opzegging werden beïnvloed door de opzegging. (Art. 2 Wet 27 juli 1961
betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop.)
16 mei 2003
C.2000.0375.N
nr. 300
Onroerend goed – Koopvernietigende gebreken – Termijn waarbinnen de vordering tot
vrijwaring moet worden ingesteld – Aanvang van de termijn – Invloed van de termijn van
de tienjarige vrijwaring.
Art. 1648 B.W. sluit niet uit dat de korte termijn waarbinnen de rechtsvordering tot
vrijwaring tegen een verborgen gebrek moet worden ingesteld, voor onroerende goederen
kan ingaan na het verstrijken van de termijn van de tienjarige vrijwaring die is
voorgeschreven bij art. 1792 van genoemd wetboek (Art. 1648 Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2003
C.2001.0399.F
nr. 486
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Factuur – Aanvaarding – Stilzwijgende aanvaarding – Bewijslast.
De verkoper die zijn vordering tot betaling grondt op de stilzwijgende aanvaarding van
facturen, voortvloeiende uit de afwezigheid van tijdig protest tegen die facturen, moet
bewijzen op welke datum de facturen bij de geadresseerde toekwamen; in zoverre die
datum wordt betwist, kan de rechter zijn beslissing dat de facturen werden ontvangen rond
de factuurdatum niet steunen, zonder de wettelijke regels inzake de bewijslast te
schenden, op de enkele grond dat geen bewijs voorligt dat de facturen niet op datum
zouden verzonden zijn aan de koper (Art. 25, tweede lid Wetboek van Koophandel; Art.
1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
6 november 2003
C.2001.0600.N
nr. 561
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging –
Verplichting om een redelijke opzeggingstermijn te geven – Ontstentenis van redelijke
opzeggingstermijn.
Behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, moet in
geval van beëindiging door de ene partij van een voor onbepaalde tijd verleende en aan de
wet van 27 juli 1961, betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop, onderworpen verkoopconcessie, deze een
redelijke opzeggingstermijn geven dan wel een vergoeding betalen die het verlies
vergoedt dat de andere partij bij ontstentenis van een redelijke opzegtermijn zou lijden
(Art. 2 Wet 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd
verleende concessies van alleenverkoop.)
4 december 2003
C.2001.0439.N
nr. 619
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging –
Opzeggingsvergoeding – Verbintenis – Aard.
In geval van beëindiging door de ene partij van een voor onbepaalde tijd verleende en aan
de wet van 27 juli 1961, betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, onderworpen verkoopconcessie is de
verplichting tot betaling van een opzeggingsvergoeding aan de andere partij geen
autonome contractuele verbintenis, maar een verbintenis die in de plaats treedt van de niet
nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn te geven (Art. 2 Wet
27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop.)
4 december 2003
C.2001.0439.N
nr. 619
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging –
Ontoereikende opzeggingstermijn – Tussenkomst van de rechter – Compenserende
vergoeding.
Wanneer in geval van beëindiging met een ontoereikende opzeggingstermijn door de ene
partij van een voor onbepaalde tijd verleende en aan de wet van 27 juli 1961, betreffende
de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van
alleenverkoop, onderworpen verkoopconcessie, kan de rechter, in geval van betwisting,
die partij enkel veroordelen tot betaling aan de andere partij van een vergoeding ter
compensatie van die ontoereikende opzeggingstermijn waarbij geen rekening moet
worden gehouden met de tijdens de door de rechter bepaalde ontbrekende
opzeggingstermijn door de opgezegde partij werkelijk gedragen kosten (Art. 2 Wet 27
juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop.)
4 december 2003
C.2001.0439.N
nr. 619
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KOOPHANDEL. KOOPMAN
Handelsagentuur – Overeenkomst gesloten onder de oude wet – Concurrentiebeding –
Geldigheid – Artikel 29 Wet Handelsagentuurovereenkomst.
Uit art. 29 Wet Handelsagentuurovereenkomst volgt niet dat die wet onbeperkt
toepasselijk is op verbintenissen uit overeenkomsten gesloten onder de oude wet, waarvan
de uitvoering in rechte is gevorderd nadat de nieuwe wet in werking is getreden; het
artikel heeft evenmin de draagwijdte dat de geldigheid van een concurrentiebeding zou
mogen beoordeeld worden volgens de later in werking getreden wet (Art. 29 Wet 13 april
1995.)
28 februari 2003
C.2000.0603.N
nr. 141
Ambulante activiteit – Toepassingsgebied.
Faalt naar recht het middel dat aanvoert dat enkel de verkoop van abonnementen op
kranten uitgesloten is van voorafgaandelijke vergunning indien het de bediening van een
vast cliënteel betreft. (Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten.)
27 mei 2003
P.2003.0139.N
nr. 322
Ambulante activiteit – Verkoop van abonnementen op tijdschriften – Voorafgaandelijke
machtiging – Grondwet (1994) – Artikelen 19 en 25 – Schending.
Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop van
abonnementen op tijdschriften van deur tot deur, op de openbare weg of een openbare
markt, die voor het overige vrij te koop kunnen worden aangeboden en gekocht, maakt
geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit. (Artikelen 19 en 25 Grondwet 1994;
Art. 5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en
de organisatie van openbare markten.)
27 mei 2003
P.2003.0139.N
nr. 322

KORT GEDING
Geen spoedeisend karakter.
Wanneer de rechter in kort geding het spoedeisend karakter van de vordering niet erkent,
verklaart hij ze niet–gegrond; het middel dat uit het ontbreken van het spoedeisend
karakter afleidt dat de rechter in kort geding niet bevoegd is, faalt bijgevolg naar recht
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0229.F
nr. 244
Als spoedeisend voorgestelde vordering.
De rechter in kort geding bij wie een zaak aanhangig wordt gemaakt die in de
gedinginleidende akte als spoedeisend wordt voorgesteld, is bevoegd om daarvan kennis
te nemen (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0229.F
nr. 244
Bevoegdheid – Ogenschijnlijke rechten der partijen.
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 1349, 1353, 1382 en 1383 B.W en
daarbij niet staande houdt dat de appelrechters, die in kort geding uitspraak deden,
toepassing hebben gemaakt van die bepalingen die redelijkerwijs hun weigering om de
beroepen beslissing teniet te doen niet kon staven, kan niet tot cassatie leiden (Artikelen
584, 1039 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
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5 juni 2003

C.2001.0181.F

nr. 338

Bevoegdheid – Grenzen – Rechtsregel die de beslissing redelijkerwijze niet kan schragen.
Overschrijdt de grenzen van zijn bevoegdheid de kortgedingrechter die bij het onderzoek
van de ogenschijnlijke rechten van partijen rechtsregels betrekt die de voorlopige
maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2003
C.2001.0503.N
nr. 340
Bevoegdheid – Ogenschijnlijke rechten der partijen.
De rechter in kortgeding kan maatregelen tot bewaring van recht bevelen, indien er een
schijn van rechten is die het nemen van een beslissing verantwoordt (Artikelen 584 en
1039 Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2003
C.2001.0503.N
nr. 340
Bevoegdheid – Voorlopige maatregel – Lijst van voor beslag vatbare goederen –
Materiële recht.
De rechter die kennis neemt van een hoger beroep tegen een beschikking in kort geding
en als voorlopige maatregel beveelt een lijst van voor beslag vatbare goederen over te
leggen met het oog op een beslag, schendt het materiële recht vervat in art. 1395, Ger.W.
niet (Artikelen 584 en 1395 Gerechtelijk Wetboek.)
20 november 2003
C.2001.0286.N
nr. 582
Bevoegdheid – Ogenschijnlijke rechten der partijen.
De rechter in kort geding die maatregelen tot bewaring van recht kan bevelen overschrijdt
de grenzen van zijn bevoegdheid niet wanneer hij zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke
rechten van de partijen na te gaan en daarbij geen rechtsregels betrekt die de voorlopige
maatregel die hij beveelt niet kunnen schragen; dergelijke beslissing die zich niet ten
gronde uitspreekt over de rechten van de partijen houdt geen schending in van het
materiële recht dat de rechter in zijn beoordeling betrekt (Art. 584 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 november 2003
C.2001.0286.N
nr. 582
Administratieve rechtshandeling – Wettigheid – Beoordeling – Scheiding der machten –
Miskenning.
De rechter in kort geding die in geen enkele redengeving erop wijst dat de administratieve
overheid in de uitoefening van haar discretionaire macht een fout of machtsoverschrijding
heeft of zou hebben begaan, stelt zijn beoordeling van de opportuniteit in de plaats van die
van de administratieve overheid en schendt bijgevolg artikel 584, eerste lid, Ger.W. en
miskent het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten (Art. 584, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
12 december 2003
C.2000.0578.F
nr. 642

LANDBOUW
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 – Verplichte bijdrage aan Fonds voor
gezondheid en productie van dieren – Terugbetaling onverschuldigd betaalde heffingen –
Rechterlijke beslissing – Schuldvergelijking van rechtswege – Artikel 17, Wet 23 maart
1998.
Art. 17, Wet 23 maart 1998 bepaalt geen schuldvergelijking van rechtswege tussen
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bedragen die de Staat verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het over
een vordering tot terugbetaling van overeenkomstig de in art. 17 vermelde koninklijke
besluiten betaalde heffingen, en de bedragen verschuldigd krachtens art. 14 van dezelfde
wet
20 november 2003
C.2001.0286.N
nr. 582

LASTER EN EERROOF
Lasterlijke aantijging – Bestanddelen.
Het in art. 445, derde lid, Sw., bedoelde wanbedrijf is zowel van toepassing op de
aantijging van een waar feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging is
ingegeven door kwaad opzet (Art. 445, derde lid Strafwetboek.)
3 december 2003
P.2003.1104.F
nr. 615

LASTGEVING
Lasthebber – Lasthebber ad hoc – Strafzaken – Aanwijzing door de strafrechter – Artikel
2bis, V.T.Sv. – Hoger beroep – Niet–oproeping van de lasthebber ad hoc – Recht van
verdediging.
Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de
correctionele rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen
wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de
aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de telastlegging ten aanzien
van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd
opgeroepen in de zaak en werd gehoord. (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering.)
7 januari 2003
P.2002.0271.N
nr. 10
Arbeidsovereenkomst – Einde – Opzegging – Geldigheid – Werkgever – Lasthebber van
de werkgever – Opzegging, door de lasthebber gegeven buiten de perken van de
lastgeving – Bekrachtiging door de lastgever – Gevolgen – Werknemer.
Wanneer de lasthebber van de werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
met opzegging beëindigt zonder daartoe gemachtigd te zijn, en de werkgever die
handeling bekrachtigt, werkt die bekrachtiging door de werkgever enkel terug tot de dag
van de opzegging op voorwaarde dat daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan een recht
dat de werknemer krachtens de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten ten gevolge
van de opzegging verkregen heeft (Artikelen 1338 en 1998, al. 2 Burgerlijk Wetboek;
Art. 37, § 1 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
13 januari 2003
S.2002.0025.F
nr. 29
Lastgeving ad litem – Gerechtsdeurwaarder – Proceshandeling – Dagvaarding –
Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een
procedure tot ontkentenis (Artikelen 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0114.F
nr. 155

LENING
Verbruiklening – Overdracht van eigendom – Misbruik van vertrouwen.
De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit
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dat de lener zich schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen
gepleegd wordt door verduistering of verspilling van andermans zaken (Art. 491
Strafwetboek; Artikelen 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0825.F
nr. 518

LEVENSONDERHOUD
Bijdrage door de ouder verschuldigd aan de andere ouder voor het onderhoud van hun –
Vaststelling naar evenredigheid van hun middelen – Kosten van huisvesting – Implicaties.
De rechter, die de alimentatiebijdrage bepaalt die een ouder verschuldigd is aan de andere
ouder voor het onderhoud van hun kinderen en daarbij uitgaat van coëfficiënten die de
kosten van dit onderhoud aangeven, rekening gehouden met het aandeel van de kinderen
en de ouders in de huur of de hypothecaire lening voor de woning, moet de bijdrage van
elk der echtgenoten bepalen naar evenredigheid van de middelen van de ouders; wanneer
blijkt dat de beide ouders niet naar evenredigheid bijdragen in de kosten van woning, van
de huur of de hypothecaire lening van de woning, moeten die kosten bij de bepaling van
de onderhoudsbijdrage in aanmerking worden genomen (Art. 203, § 1, eerste lid
Burgerlijk Wetboek; Art. 303, voor de opheffing ervan bij art. 4 wet 13 april 95 Burgerlijk
Wetboek.)
10 januari 2003
C.2001.0579.N
nr. 25
Beslag – Grenzen – Schuldvergelijking.
Geen schuldvergelijking kan plaatsvinden voor een schuld tot betaling van
levensonderhoud die de in de wet bepaalde drempel van vatbaarheid voor beslag niet
overtreft en dus in het geheel niet vatbaar is voor beslag. (Art. 1293, 3° Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 1409, § 1 en 1410, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2003
C.2000.0417.N
nr. 158
Uitkeringen tot levensonderhoud – Periodieke betalingen – Verjaring – Termijn.
De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren,
zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderhoudsverplichting
voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing (Art. 2277,
tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2003
C.2000.0417.N
nr. 158
Uitkeringen tot levensonderhoud
tenuitvoerlegging – Verjaring.

–

Periodieke

betalingen

–

Vordering

tot

De vordering tot tenuitvoerlegging van een veroordeling tot betaling van een bepaald
bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld is onderworpen aan de regels die de verjaring
van vorderingen gebaseerd op rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de regels die
de verjaring van periodieke betalingen beheersen (Art. 2277, tweede en vijfde lid
Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2003
C.2000.0417.N
nr. 158
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
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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.)
19 juni 2003
C.2001.0569.F
nr. 365

LOON
BESCHERMING
Interest – Inhouding
Opzeggingsvergoeding.

–

Bedrijfsvoorheffing

–

Sociale

zekerheidsbijdrage

–

De werkgever is aan de werknemer geen rente verschuldigd op het gedeelte van de
opzeggingsvergoeding dat hij als bedrijfsvoorheffing en sociale–zekerheidsbijdrage
inhoudt (Art. 10 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers.)
7 april 2003
S.2000.0013.F
nr. 229
Loonoverdracht – Aard van de verbintenis – Akte van overdracht – Onderhandse akte –
Artikel 1326 B.W..
Art. 1326 B.W. is niet van toepassing op de onderhandse akte van loonoverdracht, waarbij
de overdrager zich ten aanzien van de overnemer verbindt zijn loon over te dragen tot
waarborg van een schuld (Art. 27 Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers.)
9 oktober 2003
C.2001.0331.N
nr. 483
Loonoverdracht – Akte van overdracht – Akte die de hoofdverbintenis bevat –
Onderscheiden akten.
Art. 27, eerste lid, Loonbeschermingswet, luidens hetwelk de overdracht van loon moet
geschieden bij een akte die onderscheiden is van die welke de hoofdverbintenis bevat
waarvan zij de uitvoering waarborgt, vereist niet dat de loonoverdracht en de
hoofdverbintenis worden neergelegd in afzonderlijke papieren dragers.
9 oktober 2003
C.2001.0332.N
nr. 484

ALLERLEI
Overeenkomst na einde arbeidsovereenkomst – Niet–concurrentievergoeding – Aard.
Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben
opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet–
concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere werknemer, als tegenprestatie
voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, een
vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken
vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend wordt
ingevolge de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar
ingevolge de latere overeenkomst; bij ontstentenis van uitbreiding van het begrip loon in
dit verband, is deze vergoeding dienvolgens geen loon in de zin van de
Loonbeschermingswet, noch voor de Sociale Zekerheid. (Art. 2 Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; 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.)
22 september 2003
S.2003.0028.N
nr. 447
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LOTERIJ
Aanbieding aan het publiek – Begrip – Openbaar karakter.
De omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan de loterij
deelneemt of de omstandigheid dat de toegang tot de loterij wordt onderworpen aan
bepaalde voorwaarden of criteria, staat niet aan het openbaar karakter van de loterij in de
weg (Art. 301 Strafwetboek.)
4 maart 2003
P.2002.0892.N
nr. 146

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Bestuurshandeling – Motivering – Vermelding.
De motivering van de bestuurshandeling mag in een ander stuk dan de akte vermeld
worden, maar dan moet vaststaan dat ze aan de beslissende overheid kan worden
toegeschreven (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling.)
11 september 2003
C.2001.0114.N
nr. 426
Bestuurshandeling – Motivering – Uitdrukkelijke motivering – Afdoende motivering.
Met afdoende motivering van de bestuurshandeling wordt bedoeld dat de beslissing
voldoende door de motivering moet worden gedragen (Art. 3 Wet 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.)
11 september 2003
C.2001.0114.N
nr. 426

RECHTERLIJKE MACHT
Grondwet (1994) – Artikel 159 – Stedenbouw – Regularisatievergunning en vergelijk –
Algemene rechtsbeginselen – Algemeen rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur –
Overeenstemming – Toetsing door de rechter.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag
maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan art.
159 Gw. 1994 een bijzondere toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken
van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, zoals het algemeen rechtsbeginsel van
behoorlijk bestuur, schendt (Art. 159 Grondwet 1994.)
8 april 2003
P.2002.1165.N
nr. 233
Bestuurshandeling – Uitdrukkelijke motivering – Afdoende motivering – Toetsing –
Rechterlijke macht.
Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de motivering van de bestuurshandeling
afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de
overheid niet schenden (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandeling.)
11 september 2003
C.2001.0114.N
nr. 426

SCHEIDING DER MACHTEN
Bestuurshandeling – Uitdrukkelijke motivering – Afdoende motivering – Toetsing –
Rechterlijke macht.
Het staat aan de feitenrechter te oordelen of de motivering van de bestuurshandeling
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afdoende is; daarbij mag hij evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de
overheid niet schenden (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering
van de bestuurshandeling.)
11 september 2003
C.2001.0114.N
nr. 426

MACHTSOVERSCHRIJDING
Zaak die door een rechter in beraad is genomen – Rechter verzuimt gedurende meer dan
zes maanden uitspraak te doen – Aanwijzing van een andere rechter bij beschikking van
de rechter die het rechtscollege leidt.
De rechter die een rechtscollege leidt en een beschikking wijst waarin hij een andere
rechter aanwijst om op een terechtzitting een rechter te vervangen die gedurende meer dan
zes maanden verzuimd heeft uitspraak te doen over de zaken die hij in beraad heeft
genomen, teneinde de heropening van het debat te bevelen en de zaken die ab initio
teruggenomen zullen moeten worden naar de algemene rol te verwijzen, overschrijdt zijn
bevoegdheid. (Artikelen 652, 779, tweede lid, en 1088 Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2003.0123.F
nr. 186
Eindvonnis – Rechterlijk gewijsde – Gezag van gewijsde – Burgerlijke zaken –
Onderscheid.
Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig
is omdat hij daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een
eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend,
miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet (Artikelen 19 en 24
Gerechtelijk Wetboek.)
13 oktober 2003
S.2003.0010.F
nr. 493

MAKELAAR
Overtreding van die regels – Andere overtredingen – Bevoegdheid tot beoordeling van de
tuchtoverheden – Vastgoedmakelaars – Schendingen van de regels van de plichtenleer
van het beroep – Regels van plichtenleer vastgelegd door de nationale raad van het
Beroepsinstituut.
Hoewel de opdracht van de nationale raad van het Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars erin bestaat de regels van de plichtenleer van het beroep van
vastgoedmakelaar vast te stellen en te vragen dat ze naderhand bij koninklijk besluit
verbindend worden verklaard, is de beoordelingsbevoegdheid van de tuchtoverheden niet
beperkt tot louter de overtreding van de aldus eerder door de nationale raad vastgelegde
regels (Artikelen 2, § 1, 5° en 7, § 1 Wet 1 maart 1976.)
23 januari 2003
D.2002.0015.F
nr. 54
Vastgoedmakelaar – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars – Stage – Lijst van stagiairs
– Inschrijving – Herinschrijving – Verzoek – Ontvankelijkheid – Ontbrekend stuk –
Kennisgeving – Gebrek aan informatie.
Binnen dertig dagen na de ontvangst van het door de kandidaat–stagiair–
vastgoedmakelaar bij aangetekend schrijven toegezonden dossier, betekent het
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars hiervan ontvangst aan eiser en duidt het aan of
dit dossier volledig is of vermeldt het (de) ontbrekende stuk(ken) die nog ingeleverd
dienen te worden opdat het dossier als volledig beschouwd zou kunnen worden; de
kandidaat beschikt over dertig dagen om de ontbrekende stukken in te dienen; uit die regel
volgt evenwel niet dat, wanneer het Instituut niet binnen dertig dagen de stukken
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preciseert die eiser had moeten indienen opdat zijn dossier volledig zou zijn, de
inschrijving of herinschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de stagiairs
noodzakelijkerwijze uitwerking krijgt. (Artikelen 3, § 4 en 16, § 4 Stagereglement van het
Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars.)
27 oktober 2003
D.2002.0023.F
nr. 529

MANDELIGHEID
Vooraf bestaande muur – Voordeel voor een nabuur – Bezitsaanmatiging.
De enkele omstandigheid dat een nabuur voordeel haalt uit een vooraf bestaande muur
houdt geen bezitsaanmatiging van die muur in (Art. 661 Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2003
C.2002.0571.N
nr. 622
Vooraf bestaande muur – Gebruik van essentiële functies – Bezitsaanmatiging.
Het enkele feit dat van essentiële functies van een vooraf bestaande muur gebruik wordt
gemaakt houdt geen bezitsaanmatiging van die vooraf bestaande muur in. (Art. 661
Burgerlijk Wetboek.)
4 december 2003
C.2002.0571.N
nr. 622

MEINEED
Boedelbeschrijving – Tijdstip van eedaflegging.
Geen wettelijke bepaling schrijft voor dat de eed bij boedelbeschrijving slechts geldig kan
worden afgelegd in het eindproces–verbaal van die boedelbeschrijving (Art. 226
Strafwetboek; Art. 1183, aanhef, 11° Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0548.N
nr. 497
Moreel bestanddeel.
Het misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of boedelbeschrijving,
vereist alleen een algemeen bedrieglijk opzet (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.1030.F
nr. 519

MERKEN
BENELUX–OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET
Uitsluitend recht van de merkhouder – Verzet tegen gebruik – Uitputtingsbeginsel –
Bewijslast.
Wanneer de merkhouder zich, overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 13.A.1
Benelux Merkenwet, op grond van zijn uitsluitend recht verzet tegen het gebruik van het
merk, draagt diegene die door de merkhouder wordt aangesproken en zich op uitputting
beroept daarvan de bewijslast (Artikelen 13.A.1 en 13.A.9 Eenvormige Beneluxwet op de
merken.)
6 juni 2003
C.2001.0503.N
nr. 340

MILIEURECHT
Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site.
De maatregel die erin bestaat de afvalstoffen te verwijderen of te doen verwijderen, met
uitzondering van de volkomen onschadelijke materialen die dienen om een pand op te
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hogen, is een sanering van de site in de zin van art. 58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site – Onwettigheid – Cassatie.
Wanneer alleen de veroordeling tot de sanering van de site, bedoeld in art. 58, § 3, Decr.
W. Gew. 27 juni 1996, in voorkomend geval uitgesproken met een dwangsom, onwettig
is, is de cassatie beperkt tot die beslissing
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Waals Gewest – Afvalstoffen – Beheer – Misdrijf.
Uit de artikelen 7, §§ 1 en 2, en 51, Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende de
afvalstoffen, blijkt dat elke producent of houder van afvalstoffen die verzuimt te beheren
of te doen beheren zonder het milieu of de gezondheid van de mens schade te berokkenen,
strafbaar is, zonder dat er een onderscheid wordt gemaakt al naargelang de feiten
gepleegd worden binnen of buiten een pand dat aan de pleger van het misdrijf toebehoort
(Artikelen 7, § 1 en 51 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de
afvalstoffen.)
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site – Dwangsom.
De strafrechter kan met toepassing van art. 1385bis, Ger. W., een dwangsom opleggen om
de uitvoering van een maatregel tot sanering van de site uit te voeren, zoals die maatregel
is voorzien in art. 58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni 1996 betreffende het afvalbeheer (Art.
1385bis Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Waals Gewest – Afvalstoffen – Straffen – Sanering van de site – Bevoegdheden van de
rechter.
De rechter kan de sanering van de site, bepaald in art. 58, § 3, Decr. W. Gew. 27 juni
1996, alleen bevelen op vordering van de Regering of, na machtiging, van de ambtenaar
die het gewestelijk bestuur leidt.
29 januari 2003
P.2002.0754.F
nr. 63
Milieuvergunningsdecreet – Omschrijving strafbare gedraging – Vereiste.
De bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningsdecreet is voor al degenen op wie
de wet kan toepasselijk zijn, voldoende nauwkeurig om willekeurige vervolgingen en
veroordelingen te vermijden; de omvang van voormelde zorgvuldigheidsplicht blijft niet
beperkt tot het naleven van de algemene of de bijzondere voorwaarden van de
vergunning, noch moet worden gepreciseerd vooraf bij ministerieel besluit; zij is
algemeen en omvat elke maatregel van voorzichtigheid of voorzorg. (Art. 22, tweede lid
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Milieuvergunningsdecreet – Misdrijf – Bestanddelen – Strafbepaling.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende
beslissingen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals
van de bepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid,
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde
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verplichting; artikel 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet–
naleven van deze decretale bepaling (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid,
en 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 22, tweede lid, en 39, § 1, 2°
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Milieuvergunningsdecreet – Exploitatieverbod – Aard en duur van de maatregel.
Het in art. 39, § 2, Milieuvergunningsdecreet omschreven verbod om een
vergunningsplichtige inrichting te exploiteren gedurende de termijnen die de rechter
bepaalt, heeft niet het karakter van een straf maar van een veiligheidsmaatregel die ertoe
strekt de bedreiging voor de mens of het leefmilieu, die voortvloeit uit de exploitatie van
een hinderlijke inrichting zonder daartoe over de vereiste vergunning te beschikken, weg
te nemen; deze dreiging bestaat zolang geen vergunning verkregen is, zodat de rechter
vermag de termijnen afhankelijk te stellen van het verkrijgen van een regelmatige
vergunning (Art. 39, § 2 Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 maart 2003
P.2002.0974.N
nr. 147
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu –
Verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak – Verplichting – Niet–
naleving – Gevolgen voor de verderzetting van de procedure.
Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu heeft de niet–
naleving van de verplichte verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak,
niet van rechtswege de opschorting van de procedure tot gevolg. (Art. 1 Wet 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
30 oktober 2003
C.2002.0192.N
nr. 542
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu –
Verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak – Verplichting –
Ontvankelijkheid van de vordering.
Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de
verplichting dat voor elk debat over de grond van de zaak een verzoeningspoging moet
plaatshebben geen voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering. (Art. 1 Wet 12
jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu.)
30 oktober 2003
C.2002.0192.N
nr. 542
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu –
Verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak – Verplichting – Niet–
naleving – Gevolgen voor de verdere proceshandelingen en het vonnis.
Betreffende het vorderingsrecht inzake de bescherming van het leefmilieu is de verplichte
verzoeningspoging voor elk debat over de grond van de zaak niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid en geeft de niet–naleving van die verplichting geen aanleiding tot
nietigheid van de verdere proceshandelingen en dus evenmin van het vonnis dat gewezen
werd na sluiting van het debat dat niet werd voorafgegaan door een verzoeningspoging
(Art. 860 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht
inzake bescherming van het leefmilieu.)
30 oktober 2003
C.2002.0192.N
nr. 542
Waals Gewest – Opslagplaats van afvalstoffen.
Uit de samen lezing van de artikelen 19, § 1, en 51, § 1, 1°, Decr. W. Gew. 5 juli 1985
betreffende de afvalstoffen, volgt dat het voormelde art. 51, § 1, 1°, door de
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strafrechtelijke sancties op te sommen die van toepassing zijn op bepaalde schendingen
van art. 19, m.n. de aanleg van een opslagplaats voor afvalstoffen zonder voorafgaande
machtiging bestraft. (Artikelen 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli
1985 betreffende de afvalstoffen.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Waals Gewest – Opslagplaats van afvalstoffen – Voortdurend misdrijf.
Het misdrijf afval zonder machtiging te hebben opgeslagen, is een voortdurend misdrijf
(Artikelen 3, 15, 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli 1985 betreffende
de afvalstoffen.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577

MILITAIR
Onderofficieren, korporaals en brigadiers – Militaire gevangenisstraf – Beroving van de
graad – Opschorting van de tenuitvoerlegging van de beroving van graad – Beoordeling
door de bodemrechter.
De militaire gevangenisstraf heeft voor de onderofficieren, korporaals en brigadiers de
beroving van hun graad tot gevolg; die bijkomende straf is verplicht maar kan gepaard
gaan met een opschorting, waarvan de bodemrechter de opportuniteit, de omvang en
modaliteiten beoordeelt, onder voorbehoud van de naleving van de wettelijke
voorwaarden, zonder dat de opschorting van de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf
zich in diezelfde mate moet uitstrekken tot de beroving van graad (Art. 8, tweede lid
Militair Strafwetboek; Art. 8, § 1 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
3 september 2003
P.2003.0571.F
nr. 412

MINDERVALIDEN
Inkomensvervangende tegemoetkoming – Bedrag – Alleenstaande gerechtigde.
Voor inkomensvervangende tegemoetkomingen aan gehandicapten moet als een
alleenstaande worden beschouwd de gerechtigde die alleen woont, dat is de gerechtigde
die niet met een of meer personen onder hetzelfde dak leeft met wie hij een huishouden
vormt, en die geen kind ten laste heeft (Art. 6, § 2, eerste lid Wet van 27 feb. 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Art. 4, tweede lid, 2° K.B. 6 juli
1987.)
24 februari 2003
S.2001.0132.F
nr. 128
Tegemoetkomingen – Inkomensvervangende tegemoetkoming – Integratietegemoetkoming
– Bedrag – Herziening – Ambtshalve herziening – Uitwerking – Echtgenoten – Feitelijke
scheiding – Personen die een huishouden vormen – Einde van de samenwoning –
Wettelijke grondslag.
De regel volgens welke voor de toepassing van de gepreciseerde verordenende bepalingen
met de feitelijke scheiding van de echtgenoten of met het einde van de samenwoning van
de personen die een huishouden hebben gevormd enkel rekening wordt gehouden in
zoverre die toestanden sedert ten minste een jaar duren is vastgesteld ter uitvoering van
artikel 10, vierde lid, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen
aan gehandicapten en niet ter uitvoering van artikel 7 van die wet (Art. 10, vierde lid Wet
van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Artikelen 10,
derde lid, en 23, § 2, 1°, c K.B. 6 juli 1987.)
7 april 2003
S.2001.0135.F
nr. 230
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Inkomensvervangende
en
integratietegemoetkoming
–
Tijdelijke
blijvende
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen – Aanrekening van kapitaal – Cumulatie – Verbod –
Beperking.
Wanneer vaststaat dat aan de gehandicapte op de datum van uitwerking van de aanvraag
tot tegemoetkoming of op de eerste dag van de maand die volgt op de ambtshalve
herziening, een vergoeding onder de vorm van een ineens uitgekeerd kapitaal voor
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid werd uitgekeerd en dat een bepaald bedrag
van het ineens uitgekeerde kapitaal betrekking heeft op een vergoeding wegens tijdelijke
arbeidsongeschiktheid voor een periode voorafgaand aan de ingangsdatum van het recht
op tegemoetkoming, is dit bedrag geen uitkering die moet worden in aanmerking
genomen om de tegenwaarde in periodieke uitkering te bepalen. (Art. 13, § 1, aanhef en
1° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Artikelen
30, § 1, eerste lid, 30, § 2, eerste lid K.B. 6 juli 1987.)
5 mei 2003
S.2002.0124.N
nr. 274
Tegemoetkomingen – Administratieve beslissing – Laattijdige beslissing tot toekenning –
Laattijdige uitvoering – Sanctie – Van rechtswege verwijlsinterest aan wettelijke
rentevoet.
Het recht op verwijlsinterest aan de wettelijke rentevoet is van toepassing in geval de
administratie laattijdig beslist tot toekenning van een tegemoetkoming aan de
gehandicapte of laattijdig overgaat tot uitvoering van de administratieve beslissing. (Art.
11bis Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 september 2003
S.2003.0001.N
nr. 420
Tegemoetkomingen – Administratieve beslissing – Betwisting – Rechterlijke beslissing tot
toekenning of verhoging van tegemoetkoming – Achterstallige tegemoetkomingen – Geen
van rechtswege toekenning van verwijlsinterest aan wettelijke rentevoet.
De van rechtswege toekenning van verwijlsinterest geldt niet voor een tegemoetkoming of
voor een verhoging van een tegemoetkoming die de gehandicapte verkrijgt krachtens een
rechterlijke beslissing waarbij de administratieve beslissing tot weigering of tot beperking
van de tegemoetkoming wordt tenietgedaan. (Art. 11bis Wet van 27 feb. 1987 betreffende
de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 september 2003
S.2003.0001.N
nr. 420
Tegemoetkomingen – Geschil – Zuivere administratieve herzieningsbeslissing – Geen
medische beslissing – Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid.
Bij het beoordelen van geschillen over de rechten ten aanzien van mindervaliden kunnen
de arbeidsrechtbanken kennis nemen van aanspraken gegrond zowel op feiten die zich na
de ministeriële beslissing hebben voorgedaan als op de feiten die de minister bij het
nemen van een herzieningsbeslissing buiten beschouwing laat, zoals een wijziging van de
gezondheidstoestand van de mindervalide (Art. 582, 1° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen
8, 10 en 19 Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
8 september 2003
S.2003.0019.N
nr. 422
Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Terugvordering van het
onverschuldigd betaalde bedrag – Verjaring – Stuiting – Beslissing tot terugvordering –
Aangetekende brief – Vonnis – Nietigverklaarde beslissing.
De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte
onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de
aangetekende brief waarbij de beslissing tot terugvordering ter kennis wordt gebracht van
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de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd indien die beslissing bij
vonnis wordt nietig verklaard (Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van
27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Art. 2247 Burgerlijk
Wetboek.)
10 november 2003
S.2002.0104.F
nr. 565

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Begrip – Materieel bestanddeel – Verbruiklening – Overdracht van eigendom.
De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit
dat de lener zich schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen
gepleegd wordt door verduistering of verspilling van andermans zaken (Art. 491
Strafwetboek; Artikelen 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0825.F
nr. 518

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Omschrijving strafbare gedraging – Vereiste.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft;
aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is,
mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt
overgelaten aan de rechter (Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 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; Art. 2 Strafwetboek.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Materieel bestanddeel – Douane en accijnzen – Douane en accijnzenwet – Uitvoer, invoer
en doorvoer – Douanedocumenten – Wijziging van de bestemming van de goederen
zonder voorafgaande toelating – Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet.
Artikel 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 onttrekken (Art. 257, § 3
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Moreel bestanddeel – Douane en accijnzen – Douane en accijnzenwet – Uitvoer, invoer
en doorvoer – Douanedocumenten – Wijziging van de bestemming van de goederen
zonder voorafgaande toelating – Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet.
Het misdrijf van artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet, stelt de enkele daarin
omschreven overtreding strafbaar, zodat het feit van deze overtreding zelf impliceert dat
de dader het wetsvoorschrift wetens en willens heeft overtreden en geen opzet moet
worden bewezen; de dader is alleen dan niet strafbaar wanneer hij aantoont of
geloofwaardig maakt dat hij heeft gehandeld ingevolge overmacht of onoverwinnelijke
dwaling (Art. 257, § 3 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
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Eenheid van opzet – Gemeenrechtelijke en fiscale valsheid – Zelfde feit.
Hetzelfde feit kan tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechtelijke valsheid vormen
(Artikelen 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
18 juni 2003
P.2003.0534.F
nr. 359
Materieel bestanddeel – Misbruik van vertrouwen – Verbruiklening – Overdracht van
eigendom.
De translatieve werking van eigendom, die verbonden is aan een verbruiklening, sluit uit
dat de lener zich schuldig kan maken aan het misdrijf misbruik van vertrouwen, dat alleen
gepleegd wordt door verduistering of verspilling van andermans zaken (Art. 491
Strafwetboek; Artikelen 1892 en 1893 Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0825.F
nr. 518
Moreel bestanddeel – Algemeen opzet – Meineed.
Het misdrijf meineed, dat gepleegd wordt bij een verzegeling of boedelbeschrijving,
vereist alleen een algemeen bedrieglijk opzet (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.1030.F
nr. 519
Lasterlijke aantijging – Bestanddelen.
Het in art. 445, derde lid, Sw., bedoelde wanbedrijf is zowel van toepassing op de
aantijging van een waar feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging is
ingegeven door kwaad opzet (Art. 445, derde lid Strafwetboek.)
3 december 2003
P.2003.1104.F
nr. 615

SOORTEN
Voortgezet misdrijf – Valsheid in geschriften – Neerlegging van vals stuk ter griffie.
Bij de neerlegging van een van valsheid verdacht stuk door de gerechtelijke politie ter
griffie van de correctionele rechtbank is geen bedrieglijk opzet of oogmerk bij de dader
van de valsheid of de gebruiker van het valse stuk aanwezig; de strafrechter kan op grond
van die neerlegging niet wettig oordelen dat de telastleggingen tot op de datum daarvan,
werden voortgezet. (Art. 197 Strafwetboek.)
25 februari 2003
P.2002.1363.N
nr. 134
Voortdurend misdrijf – Stedenbouw – Instandhouding van onwettig opgerichte
bouwwerken.
Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf
zodat de verjaring van de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is
ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken geen einde wordt gesteld door een herstel
in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning
(Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999; Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
13 mei 2003
P.2002.1621.N
nr. 291
Voortdurend misdrijf – Cassatiemiddel – Belang – Periode van de misdrijven – Begin.
Het middel dat, al was het gegrond, erop neerkomt kritiek uit te oefenen op het tijdstip dat
als beginpunt van een voortdurend misdrijf is aangenomen, is niet ontvankelijk bij gebrek
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aan belang
19 november 2003

P.2001.1551.F

nr. 577

Voortdurend misdrijf – Begrip – Opslagplaats van afvalstoffen – Waals Gewest.
Het misdrijf afval zonder machtiging te hebben opgeslagen, is een voortdurend misdrijf
(Artikelen 3, 15, 19, § 1, en 51, § 1, 1° Decr. Waalse Gewestraad 5 juli 1985 betreffende
de afvalstoffen.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Faillissement – Al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen – Niet betalen van
schuld – Aflopend misdrijf.
De niet–betaling van een schuld door een handelaar of een handelsvennootschap die zich
in staat van faillissement bevindt met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen is
voltrokken vanaf het ogenblik dat een vaststaande en opeisbare schuld niet betaald wordt;
dit misdrijf is aldus een aflopend misdrijf (Art. 489bis, 1° Strafwetboek.)
25 november 2003
P.2003.0482.N
nr. 594

TOEREKENBAARHEID
Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die bevoegd is deze
te vertegenwoordigen – Aanwijzing door de strafrechter van een lasthebber ad hoc –
Artikel 2bis, V.T.Sv. – Hoger beroep – Niet–oproeping van de lasthebber ad hoc – Recht
van verdediging.
Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de
correctionele rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen
wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de
aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de telastlegging ten aanzien
van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd
opgeroepen in de zaak en werd gehoord. (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering.)
7 januari 2003
P.2002.0271.N
nr. 10
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Fout wetens en willens gepleegd –
Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven.
De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en
willens heeft gepleegd is van toepassing zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidsmisdrijven (Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
4 maart 2003
P.2002.1249.N
nr. 149
Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke –
Fout wetens en willens gepleegd – Toepassing op opzettelijke en
onachtzaamheidsmisdrijven.
De wetsbepaling waarbij de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de
verantwoordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld indien hij de fout wetens en
willens heeft gepleegd is van toepassing zowel op opzettelijke misdrijven als op
onachtzaamheidsmisdrijven (Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
4 maart 2003
P.2002.1249.N
nr. 149
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Fysieke personen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, weegt de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon
gehandeld heeft, en moet de bodemrechter de persoonlijke daad vaststellen waaruit hij de
deelname van de beklaagde, als dader of mededader, aan het misdrijf afleidt, en de
feitelijke omstandigheden vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld heeft
door tussenkomst van de beklaagde
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Fysieke persoon – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid – Samenloop – Strafuitsluitende
verschoningsgrond – Werking in de tijd.
De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij art. 5, tweede lid, Sw., kan de
dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de
samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van
een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van rechtsvervolging ontslaan (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Internationaalrechtelijke misdaad – Voorwaarde voor vervolging.
De internationaalrechtelijke misdaden, bedoeld in de Wet 16 juni 1993, als gewijzigd bij
die van 10 feb. 1999, houden geen verband met de inhoud van hoofdstuk II, V.T.Sv., en
zijn dus geen misdrijven die volgens de wet alleen vervolgd kunnen worden als de
inverdenkinggestelde, die deze buiten het grondgebied gepleegd heeft, in België is
gevonden (Art. 7 Wet 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken
op de Internationale Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 en op de Aanvullende
Protocollen I en II van 8 juni 1977 bij die Verdragen, gewijzigd bij wet 10 feb. 1999.)
12 februari 2003
P.2002.1139.F
nr. 98
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Aanhangig rechtsgeding
waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof
van Cassatie – Bevoegdheid – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1217.F
nr. 452
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Aanhangig rechtsgeding
waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof
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van Cassatie – Bevoegdheid – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1216.F
nr. 451
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Bevoegdheid –
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Aanhangig rechtsgeding
waarvoor een onderzoek loopt.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.,
het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van inwerkingtreding van de
Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht,
en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben
vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een
onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik van het
instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn
hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (Art. 29, §§ 1
en 3 Programmawet 5 aug. 2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Extraterritoriale bevoegdheid –
Artikel 12bis, V.T.Sv..
Het in art. 12bis V.T.Sv. bedoelde criterium van extraterritoriale bevoegdheid van de
Belgische gerechten is niet vervuld, wanneer er geen enkele internationale rechtsregel
bestaat die België verplicht ambtshalve een universele bevoegdheid uit te oefenen (Art.
12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot
136octies Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Passieve persoonlijke
bevoegdheid – Artikel 10, 1°bis, V.T.Sv. – Voorwaarde van verblijfplaats.
De in art. 10, 1°bis, V.T.Sv., bedoelde voorwaarde van verblijfplaats moet niet zijn
vervuld uit hoofde van de klager, maar uit hoofde van de persoon zelf tegen wie een
ernstige schending van het internationaal humanitair recht is gepleegd. (Art. 10, 1°bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies
Strafwetboek.)
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17 december 2003

P.2003.1517.F

nr. 656

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Rechtspersoon – Fysieke persoon – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid – Samenloop – Werking in de tijd.
De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij art. 5, tweede lid, Sw., kan de
dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de
samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van
een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van rechtsvervolging ontslaan (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577

POGING
Opschorting van tenuitvoerlegging – Dubbelzinnige redengeving.
Het arrest is dubbelzinnig, wanneer het de dader van een poging tot doodslag veroordeelt
en in het midden laat of deze alles heeft gedaan om het kwaad dat hij wilde toebrengen, te
verwezenlijken, dan wel of hij vrijwillig ertoe bijgedragen heeft de voltrekking van de
doodslag te verhinderen. (Art. 51 Strafwetboek.)
29 juli 2003
P.2003.0863.F
nr. 395

DEELNEMING
Onthouding – Strafbare deelneming.
Een onthouding kan strafbare deelneming opleveren wanneer de dader een positieve
plicht tot handelen heeft en bovendien zijn onthouding een positieve aanmoediging tot het
plegen van het misdrijf uitmaakt (Artikelen 66 en 67 Strafwetboek.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Vereisten.
Zo voor het bestaan van strafbare deelneming in de regel vereist is dat de deelnemer –
dader of medeplichtige – kennis heeft van de omstandigheid dat hij deelneemt aan een
welbepaalde misdaad of een welbepaald wanbedrijf en zo hiertoe is vereist, maar ook
volstaat dat de deelnemer kennis heeft van alle omstandigheden die aan het feit waaraan
hij door zijn medewerking deelneemt, het kenmerk geven van een welbepaalde misdaad
of een welbepaald wanbedrijf, brengt de omstandigheid dat de deelnemer bewust een
meer concrete kennis en opzet van het voorgenomen misdrijf verzaakt, niet mee dat hij
daardoor onbewust tot dit misdrijf bijdraagt, maar wel dat hij met kennis van zaken wil
bijdragen tot om het even welk bepaald misdrijf (Artikelen 66 tot 69 Strafwetboek.)
16 december 2003
P.2003.0452.N
nr. 647

ALLERLEI
Verzachtende omstandigheden.
De verzachtende omstandigheden waarvan het bestaan door de rechter is vastgesteld of
erkend, beïnvloeden de misdaad vanaf het ontstaan ervan en maken er met terugwerkende
kracht een wanbedrijf van (Art. 1 Wet 4 okt. 1867.)
5 februari 2003
P.2002.1428.F
nr. 85
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Verduistering van voorwerpen waarop beslag is gedaan.
De permanente controle zoals bepaald in artikel 8 Hormonenwet, is, ongeacht de
gebruikte terminologie, de loutere voortzetting van de voorlopige inbeslagneming, niet
alleen in geval van positief resultaat maar ook in geval van negatief resultaat, zolang niet
voldaan is aan de analysekosten; deze permanente controle is aldus, net zoals de
voorlopige of de definitieve inbeslagneming, een beslag waarop de bepalingen van artikel
507, eerste lid, Strafwetboek van toepassing zijn. (Art. 507 Strafwetboek.)
25 februari 2003
P.2002.0674.N
nr. 133
Informaticabedrog.
Sedert de inwerkingtreding van het nieuw artikel 504quater Sw., is het bedrieglijk
verwerven van een vermogensvoordeel voor zichzelf of voor een ander door middel van
de gegevensmanipulatie nader omschreven in dit artikel een wanbedrijf, en valt aldus niet
meer onder de toepassing van art. 467, eerste lid Sw. (Art. 504quater Strafwetboek;
ingevoegd bij art. 5 Wet 28 nov. 2000.)
6 mei 2003
P.2003.0366.N
nr. 275
Belaging – Artikel 442bis, tweede lid Sw. – Instellen van de strafvervolging.
Wegens het in artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bedoelde misdrijf, kan alleen
vervolging worden ingesteld op klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.
(Art. 442bis, tweede lid Strafwetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.1153.N
nr. 500

NATIONALITEIT
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Voorwaarden – Belgische klager –
Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1216.F
nr. 451

NIEUWE VORDERING
Heropening van het debat – Onderwerp van het debat.
In geval van een bevolen heropening van het debat, kan het debat enkel nog gaan over het
door de rechter aangewezen onderwerp; geen nieuwe vorderingen kunnen worden gesteld;
bestaande vorderingen die buiten het aangewezen onderwerp vallen kunnen niet worden
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uitgebreid of gewijzigd; die regels uit het Gerechtelijk Wetboek zijn niet onverenigbaar
met de bepalingen van de rechtspleging in strafzaken, voor zover die betrekking hebben
op de beoordeling van de rechtsvordering van een burgerlijke partij (Artikelen 2 en 775,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
28 oktober 2003
P.2003.0832.N
nr. 536
Beslagrechter – Nieuwe vordering.
Art. 807, Ger. W. is een bepaling met een algemene draagwijdte en is van toepassing op
de vorderingen die voor de beslagrechter zijn ingesteld en die volgens de vormvereisten
van het kort geding worden behandeld. (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
19 december 2003
C.2002.0147.F
nr. 662

NOTARIS
Boedelbeschrijving – Deskundigenonderzoek – Toepasselijkheid van artikel 1884 Ger.W..
Artikel 1184 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de boedelbeschrijving, krachtens
hetwelk dat, indien moeilijkheden rijzen of indien vorderingen worden gedaan met het
oog op het beheer van het vermogen of van de onverdeelde massa of uit andere oorzaken
en de partijen daaraan niet tegemoetkomen, de notaris zich wendt tot de vrederechter die
zijn beschikking stelt op de minuut van het proces–verbaal, geldt enkel voor de notaris
belast met een boedelbeschrijving overeenkomstig artikel 1175 van het Gerechtelijk
Wetboek, en is niet van toepassing op een notaris die met een deskundigenopdracht is
belast. (Artikelen 1175 en 1184 Gerechtelijk Wetboek.)
14 maart 2003
C.2002.0339.N
nr. 169

OMKOPING VAN AMBTENAREN
Handeling van het ambt.
De handeling van het ambt bij de omkoping die tot doel heeft het verrichten door een
persoon die een openbaar ambt uitoefent, van een rechtmatige maar niet aan betaling
onderworpen handeling van zijn ambt moet vallen binnen de bevoegdheid ratione
materiae, loci en personae van het uitgeoefende ambt en slaat niet enkel op een handeling
die behoort tot de eigen beslissingsbevoegdheid van de ambtenaar, maar kan elke
handeling betreffen die kadert in zijn ambtelijke activiteit (Artikelen 246, § 1 en 247, § 1,
eerste en tweede lid Strafwetboek.)
11 februari 2003
P.2002.0734.N
nr. 96
Bedoeling van de omkoper – Belang.
Nu de beteugeling van de omkoping beoogt de venaliteit van de ambtenaar strafbaar te
stellen, is de bedoeling van de omkoper irrelevant (Artikelen 246 en 247 Strafwetboek.)
11 februari 2003
P.2002.0734.N
nr. 96
Bijzondere verbeurdverklaring – Gewijzigde strafwet – Toepassing.
Nu de bestraffing van het vroegere art. 246, eerste lid, Sw. milder is dan deze van de
(nieuwe) artikelen 246, § 1, 247, § 1, eerste en tweede lid, en 252 Sw. is de oudere
mildere strafwet toepasselijk op de onder gelding van die wet gepleegde misdrijven met
de daarbij horende bijzondere verbeurdverklaring van het vroegere, thans opgeheven art.
253 Sw.. (Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden; Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
11 februari 2003
P.2002.0734.N
nr. 96
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ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht – Medeaansprakelijkheid van de
getroffene.
Wanneer de schade is veroorzaakt door de samenlopende fouten van de beklaagde en van
de getroffene, beoordeelt de feitenrechter in feite in welke mate elk van hen aansprakelijk
is voor de schade
12 februari 2003
P.2002.1465.F
nr. 100
Straf – Levenslange opsluiting – Evenredigheid – Zwaarwichtigheid van het misdrijf –
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 3 – Toepassing.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het
E.V.R.M., en m.n. art. 3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid
van het verklaard bewezen misdrijf (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Burgerlijke zaken – Verzekeringen – W.A.M.–verzekering – Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds – Vergoedingsverplichting – Toevallig feit.
Het toevallig feit op grond waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot
vergoeding verplicht is, onderstelt een omstandigheid of gebeurtenis die voor de
bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt een geval van overmacht
vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dergelijke omstandigheid of
gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan;
de feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de ongelukkige omstandigheden die
hij vaststelt, voor die bestuurder een toevallig feit vormen waardoor geen enkele
verzekeringsonderneming verplicht is de materiële schade die hij heeft veroorzaakt te
vergoeden (Art. 80, § 1, eerste lid, 2° 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.)
6 maart 2003
C.2002.0255.F
nr. 157
Erfdienstbaarheid van doorgang – Uitoefening van de erfdienstbaarheid – Belemmering.
De bodemrechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite of er al dan niet een
belemmering bestaat voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid. (Art. 701, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2001.0420.F
nr. 153
Bewaargeving uit noodzaak.
Bewaargeving uit noodzaak impliceert dat de bewaargever de vrijheid om niet in
bewaring te geven en om een andere bewaarnemer te kiezen, ontnomen is; dat ontnemen
van de vrijheid wordt door de bodemrechter in feite beoordeeld. (Art. 1949 Burgerlijk
Wetboek.)
20 maart 2003
C.2001.0572.F
nr. 180
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
getuigen – Noodzaak – Beoordeling in feite – Verwerping – Voorwaarden – Recht van
verdediging.
De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging
aanhangig is, beoordeelt in feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en
of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als ze een dergelijke vordering verwerpt,
moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken waarom de
verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek
van de wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de
bezwaren; miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit die
omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Strafzaken – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Misdrijf – Burgerlijke
aansprakelijkheid – Aangestelde – Schriftelijke overeenkomst – Toepassing.
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar op grond van feitelijke gegevens of een
natuurlijke persoon is opgetreden als aangestelde; hij is bij dit oordeel niet gehouden door
de schriftelijke overeenkomsten tussen deze persoon en de aansteller of een derde, maar
mag zich op het geheel van de feitelijke gegevens van de zaak steunen
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Strafzaken – Verslag van technische raadsman van beklaagde.
De strafrechter beoordeelt onaantastbaar de bewijswaarde van de hem regelmatig
overgelegde bewijselementen, waaronder het verslag van de technische raadsman van een
beklaagde en, wanneer hij met opgave van redenen dit verslag als ongeloofwaardig
verwerpt, vereist het recht van verdediging niet dat hij een onderzoeksmaatregel beveelt
3 juni 2003
P.2003.0067.N
nr. 331
Burgerlijke zaken – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht –
Samenlopende fouten – Medeaansprakelijkheid van de getroffene – Ernst van de fouten –
Raming – Beoordeling door de rechter.
De rechter dient te beoordelen in hoeverre eenieders fout ertoe bijgedragen heeft de
schade te doen ontstaan en op die grondslag het aandeel van de schadevergoeding vast te
stellen dat door degene die de schade heeft veroorzaakt aan de getroffene verschuldigd is
5 september 2003
C.2001.0602.F
nr. 416
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Strafzaken – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen.
De strafrechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere
verbeurdverklaring betrekking heeft, rechtstreeks is verkregen uit een misdrijf (Artikelen
42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Strafzaken – Onderzoeksrechter – Akte van aanhangigmaking.
De aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter wordt bepaald door de in de
vordering van de procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze samen
met die vordering worden gelezen
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Onderzoek in strafzaken – Radiologisch onderzoek – Toestemming van de persoon die het
onderzoek dient te ondergaan – Toepassing.
De rechter beoordeelt in feite onaantastbaar of een persoon voor het op hem uitgevoerde
radiologisch onderzoek toestemming heeft gegeven.
23 december 2003
P.2003.1352.N
nr. 667

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Dringende reden – Aanneming van de dringende reden door het arbeidsgerecht –
Cassatieberoep – Termijn – Begin.
Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat is ingesteld meer dan
drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht die een dringende reden
aanneemt die tot ontslag van een beschermde werknemer kan leiden, bij gerechtsbrief ter
kennis van eiser is gebracht (Art. 57 Gerechtelijk Wetboek; Art. 11, § 3, vierde lid 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.)
10 maart 2003
S.2002.0085.F
nr. 161
Dringende reden – Voorzitter Arbeidsrechtbank – Aanhangigmaking – Verzoekschrift –
Vermelding – Werkgever – Zetel van de vennootschap – Verzuim – Onregelmatigheid –
Nietigheid.
Op straffe van nietigheid voorgeschreven is de verplichte vermelding van de zetel van de
vennootschap in het verzoekschrift van de werkgever die, enerzijds, het voornemen heeft
een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het veiligheidscomité, of een
kandidaat–personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, en die,
anderzijds, de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; het
verzuim of de onregelmatigheid van die vermelding is evenwel onderworpen aan de
regels inzake de excepties van nietigheid, die zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek
(Art. 4, §§ 1, 2, eerste lid, 2°, en 4 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; Artikelen 2, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0011.F
nr. 192
Onregelmatig ontslag – Bijzondere beschermingsvergoeding – Recht op vergoeding tot
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einde mandaat – Einde mandaat.
De bijzondere bijkomende vergoeding verschuldigd krachtens art. 17 van de
Ontslagbeschermingswet, moet worden bepaald met inachtneming van de werkelijke duur
van de beschermingsperiode, dit is gedurende het mandaat van de leden die het personeel
vertegenwoordigen, verkregen bij de verkiezingen waarvoor de niet–gere-integreerde
personeelsafgevaardigde ook kandidaat was (Art. 17 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 april 2003
S.2002.0064.N
nr. 254
Arbeidsovereenkomst – Einde – Dringende reden – Beschikkingen – Vonnissen –
Eindvonnissen – Hoger beroep.
In zake ontslag wegens dringende reden van een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat–personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, kan hoger beroep worden
ingesteld tegen de beschikkingen van de voorzitter van de arbeidsrechtbank die niet
beperkt zijn tot de maatregelen die niet vatbaar zijn voor hoger beroep en tegen de
eindvonnissen van de arbeidsrechtbank (Art. 616 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5, § 3,
derde en vierde lid, 8, tweede en vijfde lid 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; Artikelen 10, vijfde en achtste lid, en 11, § 1, eerste
lid 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.)
27 oktober 2003
S.2002.0101.F
nr. 531
Arbeidsovereenkomst – Einde – Dringende reden – Feiten – Vermelding – Werknemer –
Organisatie – Aangetekende brieven.
De feiten die het voornemen van de werkgever om een personeelsafgevaardigde of een
kandidaat–personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of in het comité voor
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen om een dringende reden te
ontslaan, kunnen wettigen, dienen, op straffe van nietigheid, te worden vermeld in de ter
post aangetekende brieven zelf waarin de werkgever de beschermde werknemer en de
organisatie die hem heeft voorgedragen inlicht over zijn voornemen (Art. 4 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.)
8 december 2003
S.2003.0037.F
nr. 633

ONDERWIJS
Personeelsleden – Bezoldiging – Weddeschalen – Verschillen – Houder en niet–houder
van vereiste bekwaamheidsbewijzen – Wettelijke gelijkstelling – Beperking – Vaste
benoeming.
De wetgever heeft met de bepaling van art. 17, § 3, tweede lid Wet 7 juli 1970 betreffende
de algemene structuur van het hoger onderwijs slechts beoogt de vaste benoemingen van
personeelsleden die vóór 1 september 1970 benoemd waren, niet in het gedrang te
brengen; door die bepalingen heeft hij de bezoldiging van de personeelsleden, wiens
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benoeming aldus veilig was gesteld, niet geregeld en voor die personeelsleden geen
weddeschaal vastgesteld die niet beantwoordde aan hun titels en ervaring. (Art. 17, § 3,
tweede lid Wet van 7 juli 1970 betreffende algemene structuur van het hoger onderwijs.)
2 juni 2003
C.2001.0512.N
nr. 328

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Huiszoeking – Schriftelijke en voorafgaande toestemming – Artikel 3, Wet 18 feb. 1969 –
Toegang van de bevoegde agenten tot de lokalen van bepaalde ondernemingen –
Toepassing.
De schriftelijke toestemming die moet voorafgaan aan de opsporing ten huize of
huiszoeking, bepaald in art. 1bis W. 7 juni 1969, tot vaststelling van de tijd gedurende
welke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, is niet vereist voor
de toepassing van de W. 18 feb. 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de
internationale verdragen en akten inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg, waarvan art. 3, § 2, bepaalt dat de bevoegde agenten toegang hebben tot de
lokalen, terreinen, vervoermiddelen en hebben het recht de beroepsboeken en –
documenten in te zien van de ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing
van artikel 1 van die wet genomen besluiten, en dat zij die beroepsboeken en –
documenten mogen nazien en ter plaatse afschrift mogen nemen of een uittreksel mogen
vragen en allerlei nodige uitleg hierover mogen eisen. (Art. 1bis Wet 7 juni 1969;
Artikelen 1 en 3, § 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.)
8 januari 2003
P.2002.0694.F
nr. 13
Huiszoeking met toestemming – Vormvereisten – Huiszoeking.
Geen wettelijke bepaling schrijft voor in welke vorm de aan de opsporing of huiszoeking
voorafgaande schriftelijke toestemming dient te worden gegeven (Art. 1bis Wet 7 juni
1969.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Anonieme aangifte van misdrijf.
Nu een aangifte van een misdrijf, ook al is zij anoniem geschied, niet voor onbestaande
kan worden gehouden staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen welk
gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt regelmatig bewijs van dat misdrijf
in te zamelen
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
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onderzoekshandeling – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek –
Onderzoekshandelingen – Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn
goederen – Vordering tot opheffing van die handeling – Beschikking.
Wanneer een persoon, die beweert te zijn benadeeld door een onderzoekshandeling en de
opheffing ervan aan de onderzoeksrechter heeft gevraagd, de kamer van
inbeschuldigingstelling heeft verzocht de regelmatigheid van die onderzoekshandeling te
onderzoeken, moet die kamer, waarbij een regelmatig hoger beroep tegen de beschikking
van de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, dat onderzoek verrichten (Artikelen
61quater, §§ 2 en 5, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1666.F
nr. 87
Regelmatigheid van de rechtspleging – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht –
Verplichting.
Het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens art. 235bis, §§ 1 en 2,
Sv., op de regelmatigheid van de rechtspleging moet houden, is alleen facultatief als het
ambtshalve wordt verricht ; wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door een partij
verzocht wordt om dat toezicht te houden, moet zij dat doen (Art. 235bis, §§ 1 en 2
Wetboek van Strafvordering.)
26 februari 2003
P.2003.0074.F
nr. 135
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafvordering – Nietigheid, grond van niet–
ontvankelijkheid of van verval – Ambtshalve toezicht.
Krachtens art. 235bis, Sv., kan de kamer van inbeschuldigingstelling geen nietigheid,
grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering opwerpen zonder de
heropening van het debat te bevelen, wanneer die niet door een partij is aangevoerd en dus
niet is behandeld in een debat op tegenspraak (Art. 235bis, § 3 Wetboek van
Strafvordering.)
5 maart 2003
P.2002.1496.F
nr. 150
Verhoor niet op tegenspraak verricht – Polygraaf – Verdrag Rechten van de Mens –
Artikel 6.1 – Schending.
Geen enkele schending van art. 6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige
omstandigheid dat een verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het
voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is verricht, terwijl de betwiste verklaring
en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een dossier waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing – Onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden – Begrip – Geen redengeving – Vermoeden van onschuld –
Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Krachtens art. 135, § 2, Sv., kan de inverdenkinggestelde hoger beroep instellen tegen de
in art. 130 van dat wetboek bepaalde verwijzingsbeschikking, als hij onregelmatigheden,
verzuimen of nietigheden van die beschikking aanvoert (Artikelen 130 en 135, § 2
Wetboek van Strafvordering.)
5 maart 2003
P.2003.0086.F
nr. 152
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Bijzondere onderzoekstechniek – Observatie – Procureur des Konings – Proces–verbaal –
Anonieme inlichtingen – Recht van verdediging.
Een door de procureur des Konings bevolen observatiemaatregel is niet onregelmatig en
miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen op grond dat hij
is bevolen t.g.v. inlichtingen die zijn opgenomen in een proces–verbaal dat de bron ervan
niet vermeldt
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Bijzondere onderzoekstechniek – Vordering van het openbaar ministerie – Vorm.
De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een
voorafgaande schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die
vordering worden gevraagd door elk mogelijk communicatiemiddel en moet ze
vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die bevestiging evenwel kan
voortvloeien uit het proces–verbaal van de politie–ambtenaar, die de voorgeschreven
opdracht zal hebben uitgevoerd. (Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 8,
tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Hormonenwet van 15 juli 1985 – Bevoegde ambtenaren – Huiszoeking.
Uit artikel 6 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen
met hormonale, anti–hormonale, beta–adrenergische of productiestimulerende werking
volgt dat de door de Koning aangewezen ambtenaren of de dierenartsen aangewezen door
de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, altijd zonder
voorafgaand huiszoekingsbevel iedere plaats waar dieren zich kunnen bevinden mogen
betreden, behoudens de plaatsen die tot woning dienen, en er tevens alle nuttige
vaststellingen kunnen doen met inbegrip van een zoeking in alles wat zich in die plaatsen
bevindt (Art. 6 Hormonenwet 15 juli 1985; Artikelen 1 en 2 K.B. 6 dec. 1991.)
18 maart 2003
P.2002.1643.N
nr. 176
Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek – Anonieme
inlichtingen – Regelmatigheid – Recht van verdediging.
De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn
niet onregelmatig en miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet,
alleen omdat zij voortvloeien uit inlichtingen die vervat zijn in een proces–verbaal, dat de
bron ervan niet vermeldt (Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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 feitenrechter.
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
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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Geheim van het onderzoek – Openbaar ministerie
onderzoekshandeling – Gevolg – Recht van verdediging.

–

Bijwonen

van

een

Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de
strafvordering; de aanwezigheid van laatstgenoemde bij een handeling van het
vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, wanneer die aanwezigheid de
verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert (Artikelen 28quinquies en 57, § 1
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Geheim van het onderzoek – Gevolg – Inverdenkinggestelde – Bijstand van de advocaat.
Het onderzoek, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, is geheim (Artikelen
28quinquies en 57, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek om aanvullend onderzoek – Verwerping –
Nietigheid die het arrest aantast – Toezicht op de regelmatigheid van het onderzoek.
Uit de omstandigheid dat een kamer van inbeschuldigingstelling een verzoek tot
aanvullend onderzoek verwerpt, op grond dat de door de inverdenkinggestelde verzochte
onderzoekshandelingen niet nuttig lijken om de waarheid te achterhalen, kan niet worden
afgeleid dat het arrest aan nietigheid lijdt, noch dat dit rechtscollege zijn verplichting niet
is nagekomen om de regelmatigheid van de rechtspleging, binnen de bij art. 235bis Sv.
bepaalde grenzen, te onderzoeken. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Burgerlijke
partijstelling – Ontvankelijkheid.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen met toepassing van art. 29, § 3, Wet 5 aug.
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, is niet
bevoegd om uitspraak te doen over de ontvankelijkheid van burgerlijke–partijstellingen.
(Art. 29, § 3 Programmawet 5 aug. 2003.)
24 september 2003
P.2003.1217.F
nr. 452
Regeling van de rechtspleging – Openbaar ministerie – Vorderingen tot verwijzing –
Feiten die bij de onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt.
Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de
onderzoeksrechter niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende
vorderingen te nemen, maar ook door in zijn vordering met het oog op de regeling van de
rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de onderzoeksrechter aanhangig
waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Cassatieberoep van de
inverdenkinggestelde – Beslissing over het bestaan van voldoende bezwaren –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde is niet ontvankelijk, wanneer het, vóór de
eindbeslissing, ingesteld wordt tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
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dat deze inverdenkinggestelde verwijst naar de correctionele rechtbank, in zoverre het
gericht is tegen de beslissing betreffende het bestaan van voldoende bezwaren om die
verwijzing te motiveren (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Aanvoering door beklaagde van politionele uitlokking – Vertrouwelijke informatie
waarover het openbaar ministerie beschikt – Overlegging aan rechter.
De enkele omstandigheid dat de beklaagde aanvoert dat het hem ten laste gelegde misdrijf
het gevolg is van provocatie door de politie, brengt niet met zich mee dat alle
vertrouwelijke informatie waarover het openbaar ministerie beschikt in verband met
misdadige activiteiten die het misdrijf voorafgaan, aan de rechter moet worden overgelegd
25 november 2003
P.2003.1119.N
nr. 598
Huiszoeking – Begrip.
De huiszoeking is een dwangmaatregel op de woonplaats, maar niet op de persoon van
degene die de woonplaats betrekt; de enkele omstandigheid dat in de woonplaats van een
verdachte in zijn aanwezigheid een huiszoeking plaatsvindt, houdt niet in dat die
verdachte geen vrijheid van komen en gaan meer geniet (Art. 2, § 5 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 december 2003
P.2003.1573.N
nr. 635
Belasting over de toegevoegde waarde – Fiscale ambtenaren – Onderzoeksbevoegdheid –
Vrije toegang tot de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend – Onderzoek van de
aldaar aangetroffen boeken en stukken.
Uit het onderlinge verband van de artikelen 61, § 1, eerste lid, en 63, eerste lid, 1°, BTW–
Wetboek volgt dat de in artikel 63, eerste lid, 1°, van dat wetboek bedoelde
controlemaatregel te onderscheiden is van de in artikel 61, § 1, eerste lid, van dat wetboek
bedoelde controlemaatregel en dat artikel 63, eerste lid, 1°, BTW–Wetboek beoogt aan de
bevoegde ambtenaren een onderzoeksbevoegdheid te verlenen die zij niet uit artikel 61, §
1, eerste lid, van dat wetboek putten; hieruit volgt dat de bevoegde ambtenaren, krachtens
artikel 63, eerste lid, 1°, BTW–Wetboek, het recht hebben na te gaan welke boeken en
stukken zich bevinden in de ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend alsook de
boeken en stukken die zij aldaar aantreffen, te onderzoeken, zonder voorafgaand om de
voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken.
16 december 2003
P.2003.1087.N
nr. 653
Radiologisch onderzoek – Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te
ondergaan – Beoordeling in feite door de rechter.
De rechter beoordeelt in feite onaantastbaar of een persoon voor het op hem uitgevoerde
radiologisch onderzoek toestemming heeft gegeven.
23 december 2003
P.2003.1352.N
nr. 667

ONDERZOEKSGERECHTEN
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep
van de beklaagde – Kamer van inbeschuldigingstelling – Conclusie m.b.t. de uitoefening
van het recht van verdediging voor de raadkamer – Toezicht – Verplichting.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling schendt de artikelen 131, 135, § 2, en
235, §§ 1 en 6, Sv., wanneer het, door geen enkele overweging, antwoordt op eisers
conclusie m.b.t. de uitoefening van zijn recht van verdediging tijdens de regeling van de
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rechtspleging door de raadkamer (Artikelen 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 6 Wetboek
van Strafvordering.)
8 januari 2003
P.2002.1486.F
nr. 15
Voorlopige hechtenis – Voordien reeds in vrijheid gelaten of gestelde
inverdenkinggestelde – Bevel tot aanhouding – Redenen van het aanhoudingsbevel –
Onderzoek van de regelmatigheid – Bevoegdheid van het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat
is uitgevaardigd met toepassing van art. 16, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de redenen
van dat aanhoudingsbevel verbeteren en aanvullen, door naar art. 28 van die wet te
verwijzen en door erop te wijzen dat sommige, daarin vermelde gegevens, die het opgeeft,
nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van dat art. 28, die maatregel
noodzakelijk maken (Artikelen 16, 21 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
22 januari 2003
P.2003.0047.F
nr. 48
Redengeving – Regeling van de rechtspleging – Voldoende bezwaren – Conclusie –
Antwoord.
Door de onaantastbare vaststelling dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan,
beantwoorden de onderzoeksgerechten de conclusie waarin het bestaan van dergelijke
bezwaren betwist of in feite aangevoerd wordt
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing –
inbeschuldigingstelling – Aan zich trekken van de zaak.

Nietigheid

–

Kamer

van

Wanneer de inverdenkinggestelde, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de
nietigheid aanvoert van de beschikking die hem naar de correctionele rechtbank verwijst,
en de appelrechters die nietigheid uitspreken, dan moeten zij de zaak aan zich trekken
overeenkomstig art. 215 Sv. en uitspraak doen over de verwijzing, door het bestaan van
voldoende bezwaren te beoordelen (Art. 215 Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Nietigheidsgrond – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer – Beschikking tot
verwijzing – Onregelmatigheid – Verzuim.
De door de inverdenkinggestelde aangeklaagde omstandigheid dat de raadkamer
tegenover zijn conclusie een reeks redenen heeft gesteld die volgens hem allemaal strijdig
zijn met de feitelijke gegevens die vervat zijn in de akten van het onderzoeksdossier, is
geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond m.b.t. de verwijzingsbeschikking in
de zin van art. 135, § 2, Sv. (Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Persoon benadeeld door een
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Vordering tot opheffing van die handeling –
Beschikking – Verwerping – Hoger beroep – Betwisting van de regelmatigheid van de
onderzoekshandeling – Onderzoek.
Wanneer een persoon, die beweert te zijn benadeeld door een onderzoekshandeling en de
opheffing ervan aan de onderzoeksrechter heeft gevraagd, de kamer van
inbeschuldigingstelling heeft verzocht de regelmatigheid van die onderzoekshandeling te
onderzoeken, moet die kamer, waarbij een regelmatig hoger beroep tegen de beschikking
van de onderzoeksrechter aanhangig is gemaakt, dat onderzoek verrichten (Artikelen
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61quater, §§ 2 en 5, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1666.F

nr. 87

Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Persoon benadeeld door een
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Vordering tot opheffing van die handeling –
Beschikking – Verwerping – Hoger beroep – Vordering tot toezicht op de regelmatigheid
van een daad van onderzoek – Geen onderzoek – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer een persoon, die beweert benadeeld te zijn door een onderzoekshandeling m.b.t.
zijn goederen, cassatieberoep instelt tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, dat zijn verzoek aan de onderzoeksrechter tot opheffing van die
handeling verwerpt zonder de regelmatigheid van die onderzoekshandeling te
onderzoeken, dan is dat cassatieberoep ontvankelijk, aangezien eiser in conclusie de
nietigheid van die handeling aanvoerde (Artikelen 61quater, §§ 2 en 5, 235bis, §§ 1 en 2,
en 416, 2e lid Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1666.F
nr. 87
Regeling van de rechtspleging – Kwalificatie van de feiten – Beoordeling door de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Nu de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging gehouden zijn te
onderzoeken over welke feiten zij zich dienen uit te spreken en dienen na te gaan welke
feiten voorwerp van het onderzoek waren en deze nauwkeurig moeten aanwijzen en
omschrijven, is de kamer van inbeschuldigingstelling bij de bepaling van de kwalificatie
die bij de feiten past, niet gehouden door deze die reeds gegeven werd, hetzij door de
burgerlijke partij, hetzij door het openbaar ministerie op het ogenblik van het onderzoek
of in de eindvordering, hetzij door de raadkamer. (Artikelen 127, 128, 129, 130, 133, 218,
221, 230 en 231 Wetboek van Strafvordering.)
11 februari 2003
P.2002.0608.N
nr. 94
Uitlevering – Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding –
Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep
tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde
overheid verleend bevel tot aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht,
dient te onderzoeken of dit bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet
gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn
vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel enkel
bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de
rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen
het instellen van hoger beroep en haar beslissing, doch niet op grond van motieven die
uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving (Artikelen
5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
18 februari 2003
P.2002.1711.N
nr. 116
Uitlevering – Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding –
Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep
tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde
overheid verleend bevel tot aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht,
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dient te onderzoeken of dit bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet
gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn
vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel enkel
bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de
rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen
het instellen van hoger beroep en haar beslissing, doch niet op grond van motieven die
uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving (Art. 3 Wet
van 15 maart 1874 op de uitleveringen; Artikelen 5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 februari 2003
P.2002.1711.N
nr. 116
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – Verklaringen
van een bedreigde getuige – Geen samenstelling van de Getuigenbeschermingscommissie.
De omstandigheid dat de in art. 103, § 1, Sv., bedoelde Getuigenbeschermingscommissie
niet is samengesteld, verbiedt de onderzoeksgerechten niet de verklaringen van een
bedreigde getuige als ernstige aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen (Art.
103, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
19 februari 2003
P.2003.0209.F
nr. 119
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid van de rechtspleging – Toezicht –
Verplichting.
Het toezicht dat de kamer van inbeschuldigingstelling krachtens art. 235bis, §§ 1 en 2,
Sv., op de regelmatigheid van de rechtspleging moet houden, is alleen facultatief als het
ambtshalve wordt verricht ; wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door een partij
verzocht wordt om dat toezicht te houden, moet zij dat doen (Art. 235bis, §§ 1 en 2
Wetboek van Strafvordering.)
26 februari 2003
P.2003.0074.F
nr. 135
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafvordering – Nietigheid, grond van niet–
ontvankelijkheid of van verval – Ambtshalve toezicht.
Krachtens art. 235bis, Sv., kan de kamer van inbeschuldigingstelling geen nietigheid,
grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering opwerpen zonder de
heropening van het debat te bevelen, wanneer die niet door een partij is aangevoerd en dus
niet is behandeld in een debat op tegenspraak (Art. 235bis, § 3 Wetboek van
Strafvordering.)
5 maart 2003
P.2002.1496.F
nr. 150
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Eerlijk proces –
Toepassing.
De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten, behalve wanneer door de niet–inachtneming ervan het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te komen (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure
– Gevallen – Algemeen.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
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ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, zowel in geval van regeling van de
rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak. (Art.
235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van
de raadkamer – Onderzoek van de regelmatigheid van de procedure – Gevallen.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer zij kennis neemt van de zaak
ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking
van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, voor
zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de
inverdenkinggestelde werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.
(Artikelen 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid van de procedure – Ambtshalve
onderzoek – Mogelijkheid.
Overeenkomstig artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van
inbeschuldigingstelling, zonder daartoe verplicht te zijn, ambtshalve, dit is zonder
voorafgaandelijke ontvankelijke vordering van het openbaar ministerie of verzoek van één
der partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoeken. (Art.
235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.3 – Recht om getuigen te
doen verhoren – Toepassing.
Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijzen (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Eerlijk proces –
Toepassing.
Art. 6.1 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Anonieme getuige –
Wet 8 april 2002 – Werking in de tijd.
Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen
verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een
nieuw verhoor, volgens de in die wet bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de
anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de inwerkingtreding van die wet.
(Artikelen 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsarrest – Anonieme getuigenis of
inlichtingen.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijst, kan niet uitsluitend of op doorslaggevende wijze steunen op een
anonieme inlichting of getuigenis
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Kamer van inbeschuldigingstelling – Redengeving – Vordering van het openbaar
ministerie – Overname van redenen.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen
van de vordering van het O.M. over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk te herhalen
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
getuigen – Noodzaak – Beoordeling in feite – Verwerping – Voorwaarden – Recht van
verdediging.
De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging
aanhangig is, beoordeelt in feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en
of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als ze een dergelijke vordering verwerpt,
moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken waarom de
verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek
van de wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de
bezwaren; miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit die
omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Beslissingen – Redengeving – Grondwet – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
regeling van de rechtspleging (Art. 149 Grondwet 1994.)
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Bezwaren – Redengeving – Antwoord op
conclusies.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de
rechtspleging, moeten gemotiveerd zijn door de vaststelling van voldoende of
onvoldoende bezwaren; er bestaat, wat dat betreft, evenwel geen wettelijke bepaling die
de omvang van het antwoord op conclusies regelt (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 128, 129, 130 en 135 Wetboek van Strafvordering.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Bezwaren – Redengeving.
De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkel wettelijke
bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die
onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende
bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg daarop door de
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onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (Artikelen 128, 129, 130,
229 en 231 Wetboek van Strafvordering.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing – Gezag van gewijsde – Voorwaarden –
Arrest van buitenvervolgingstelling.
Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of
verschoningsgronden aanneemt of de wet haar de bevoegdheid toekent om als
vonnisgerecht over de grond van de zaak te oordelen, wijst ze arresten die geen gezag van
gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van buitenvervolgingstelling, de
heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan vorderen en de burgerlijke
partij ook een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten kan instellen
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Toepassing – Regeling van de rechtspleging – Rechten van de mens – Eerlijk proces.
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. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Raadkamer – Beschikking – Hoger beroep – Termijn – Berekening.
De termijn van hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer omvat niet de dag
waarop de beschikking is gewezen (Art. 135, § 3 Wetboek van Strafvordering.)
9 april 2003
P.2003.0330.F
nr. 237
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Volledig dossier – Begrip – Recht van verdediging.
Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier
(Artikelen 21, § 3, en 30, § 2, vierde lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
30 april 2003
P.2003.0590.F
nr. 273
Voorlopige hechtenis – Terechtzitting – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde –
Vertegenwoordiging – Advocaat.
In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de terechtzitting van de
onderzoeksgerechten die over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen
door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet op de terechtzitting kan verschijnen
(Artikelen 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling
m.b.t. goederen – Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.1 – Eerlijk proces –
Toepassing.
In de regel is de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet met toepassing van
art. 61quater Sv., niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6 E.V.R.M. (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
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vrijheden; Art. 61quater Wetboek van Strafvordering.)
21 mei 2003
P.2003.0439.F

nr. 310

Vermoeden van onschuld – Miskenning door de onderzoeksrechter – Bevoegdheid.
Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek
dat door de onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0542.F
nr. 360
Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend en roekeloos hoger beroep van de
burgerlijke partij – Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde
verdachte.
De kamer van inbeschuldigingstelling is 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, 212 en 240
Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2003
P.2002.1685.N
nr. 374
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen.
Aangezien de kamer van inbeschuldigingstelling in de loop van een onderzoek uitspraak
doet op grond van de combinatie van de artikelen 136, eerste lid, en 136bis Sv., kan ze de
onderzoeksrechter horen buiten de aanwezigheid van de partijen en overeenkomstig art.
235bis van dat wetboek uitspraak doen of de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen
treffen (Artikelen 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0851.F
nr. 380
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek – Verhoor van
onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen – Recht van verdediging –
Miskenning.
De kamer van inbeschuldigingstelling miskent het algemeen beginsel van het recht van
verdediging niet wanneer ze, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben gehoord
buiten de aanwezigheid van de partijen, uitspraak doet overeenkomstig art. 235bis Sv. of
de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen neemt, aangezien het verhoor van de
onderzoeksrechter is opgenomen in een proces–verbaal dat gevoegd is bij het dossier van
de rechtspleging, waarvan eiser inzage heeft gekregen, en deze tijdens een
daaropvolgende terechtzitting vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de
bewijswaarde van de betwiste getuigenis als over de pertinentie ervan t.a.v. alle gegevens
die, in die stand van de rechtspleging, aan het onderzoeksgerecht zijn voorgelegd
(Artikelen 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0851.F
nr. 380
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Inhoud van het dossier – Overtuigingsstukken –
Audiovisuele cassettes met opname van het verhoor.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, zoals de
audiovisuele cassettes met de opname van het verhoor, deel moeten uitmaken van de
stukken die, in geval van hoger beroep, door de procureur des Konings overeenkomstig
art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis worden bezorgd aan de procureur–generaal bij het hof
van beroep (Art. 112ter, § 5 Wetboek van Strafvordering; Art. 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
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8 juli 2003

P.2003.0959.F

nr. 390

Voorlopige hechtenis – Handhaving – Dossier van de rechtspleging – Inhoud.
De regel volgens welke het onderzoeksgerecht dat moet beslissen over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, in beginsel uitspraak moet doen op grond van een volledig
dossier, impliceert niet dat van alle stukken een origineel moet worden neergelegd
5 augustus 2003
P.2003.1101.F
nr. 398
Opdracht – Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – E.V.R.M..
T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na
te gaan of de maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming zijn met de wet en met art. 5.1 E.V.R.M. (Art. 5.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Raadkamer – Regeling van de procedure – Tijdstip van aanhangigheid.
Een zaak wordt niet aanhangig gemaakt voor de raadkamer door het verslag van de
onderzoeksrechter (Art. 127, zevende lid Wetboek van Strafvordering.)
26 augustus 2003
P.2003.1009.N
nr. 406
Raadkamer – Regeling van de procedure – Tijdstip van aanhangigheid.
Een zaak wordt niet aanhangig gemaakt voor de raadkamer door het verslag van de
onderzoeksrechter (Art. 127, zevende lid Wetboek van Strafvordering.)
26 augustus 2003
P.2003.1009.N
nr. 405
Kamer van inbeschuldigingstelling – Daden van onderzoek – Regelmatigheid – Toezicht.
De kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak regelmatig aanhangig is gemaakt
door het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, is gehouden alle onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking die hij inroept, te onderzoeken (Artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering.)
26 augustus 2003
P.2003.1009.N
nr. 406
Kamer van inbeschuldigingstelling – Daden van onderzoek – Regelmatigheid – Toezicht.
De kamer van inbeschuldigingstelling, bij wie een zaak regelmatig aanhangig is gemaakt
door het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, is gehouden alle onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1, of met betrekking tot de
verwijzingsbeschikking die hij inroept, te onderzoeken (Artikelen 135 en 235bis
Wetboek van Strafvordering.)
26 augustus 2003
P.2003.1009.N
nr. 405
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest tot verwijzing – Eenstemmigheid.
Als er een beschikking tot buitenvervolgingstelling is gewezen, kan het appelgerecht de
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verwijzing van de inverdenkinggestelde voor het vonnisgerecht alleen uitspreken met
eenparigheid van stemmen van zijn leden (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
1 oktober 2003
P.2003.1097.F
nr. 467
Vordering tot internering – Taak van de rechter.
De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering,
dus over de grond van de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen
anderzijds te oordelen of de in de vordering tot internering van het openbaar ministerie
gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende gedetailleerd is opdat de
inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
14 oktober 2003
P.2003.1153.N
nr. 500
Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.1 – Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten –
Toepassing.
De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling – Magistraat die uitspraak heeft
gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking – Regeling van rechtsgebied – Vernietiging van de
verwijzingsbeschikking – Zelfde magistraat – Cumulatie van ambten.
Van de bij art. 292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een
magistraat, die deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
heeft gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur–generaal t.g.v. de
vernietiging van die beschikking na regeling van rechtsgebied (Art. 292, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Verwijzing – Onderzoek van de wettigheid van de verwijzing door de appelrechter –
Wettigheid.
De appelrechter die onderzoekt of het recht van verdediging van een partij voor de
raadkamer werd miskend en in het gedrang gebracht door het verzuim van de in artikel
127 Sv. voorgeschreven kennisgevingen, doet op niet–toelaatbare wijze uitspraak over de
wettigheid van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
28 oktober 2003
P.2003.0634.N
nr. 534
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte –
Bevoegdheid.
De artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering, die bepalen dat indien het
feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, de rechtbank
over de vorderingen tot schadevergoeding beslist, hebben een algemene draagwijdte en

– 195 –
zijn van toepassing telkens wanneer de rechter in strafzaken oordeelt dat geen gevolg kan
gegeven worden aan de klacht van een burgerlijke partij en hij geroepen wordt uitspraak
te doen op een vordering van de inverdenkinggestelde of van de beklaagde tegen die
burgerlijke partij, hieruit volgt dat de onderzoeksgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de buitenvervolginggestelde tegen
de burgerlijke partij, hierin begrepen de vordering tot schadevergoeding die door de
inverdenkinggestelde tegen de burgerlijke partij wordt ingesteld wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging
onderzoekt en oordeelt dat de klacht met burgerlijke partijstelling, die aan de grondslag
ligt van de strafvordering niet ontvankelijk is omdat de aangeklaagde feiten niet
beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit
2 december 2003
P.2003.1120.N
nr. 609
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
rechtspleging – Beslissing waarbij de burgerlijke partijstelling onontvankelijk wordt
verklaard – Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde
verdachte – Toepassing.
De artikelen 159, 191, 212 en 240 Wetboek van Strafvordering, die bepalen dat indien het
feit noch een misdaad, noch een wanbedrijf, noch een overtreding oplevert, de rechtbank
over de vorderingen tot schadevergoeding beslist, hebben een algemene draagwijdte en
zijn van toepassing telkens wanneer de rechter in strafzaken oordeelt dat geen gevolg kan
gegeven worden aan de klacht van een burgerlijke partij en hij geroepen wordt uitspraak
te doen op een vordering van de inverdenkinggestelde of van de beklaagde tegen die
burgerlijke partij, hieruit volgt dat de onderzoeksgerechten bevoegd zijn om kennis te
nemen van alle vorderingen tot schadevergoeding van de buitenvervolginggestelde tegen
de burgerlijke partij, hierin begrepen de vordering tot schadevergoeding die door de
inverdenkinggestelde tegen de burgerlijke partij wordt ingesteld wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van de artikelen 136, 136bis, 235 en 235bis
Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging
onderzoekt en oordeelt dat de klacht met burgerlijke partijstelling, die aan de grondslag
ligt van de strafvordering niet ontvankelijk is omdat de aangeklaagde feiten niet
beantwoorden aan een door de wet als misdaad of wanbedrijf gekwalificeerd feit
2 december 2003
P.2003.1120.N
nr. 609
Kamer van inbeschuldigingstelling – Burgerlijke partij – Tergend en roekeloos hoger
beroep tegen buitenvervolgingstelling – Vordering tot schadevergoeding vanwege de
buitenvervolginggestelde verdachte – Grondwettigheid.
De artikelen 159, 191 en 212 van het Wetboek van Strafvordering schenden niet de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpreteerd dat zij de kamer van
inbeschuldigingstelling de bevoegdheid verlenen om kennis te nemen van de vordering
van de buiten vervolging gestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
2 december 2003
P.2003.1120.N
nr. 609
Invrijheidstelling na betaling – Verzoek tot teruggave van de borgsom – Bevoegdheid –
Voorlopige hechtenis – Invrijheidstelling onder voorwaarden – Borgsom.
Wanneer de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde afhankelijk is van de
voorafgaande betaling van een borgsom en de inverdenkinggestelde na betaling van de
borgsom in vrijheid werd gesteld, komt het enkel de rechter die over de strafvordering
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uitspraak doet of heeft gedaan toe over de bestemming van de borgsom te oordelen.
2 december 2003
P.2003.1332.N
nr. 612
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Regelmatigheid – Toezicht – Grens
– Regelmatige aanhangigmaking.
De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of
op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure
nagaan in alle gevallen waarin de zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt, en m.n. in geval
van voorlopige hechtenis (Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling
– Afwijzing van het verzoek door de procureur des Konings – Hoger beroep – Onderzoek
van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek – Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4,
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, heeft,
anders dan bij het gerechtelijk onderzoek in het geval van 235bis, Wetboek van
Strafvordering, geen bevoegdheid om de regelmatigheid van het gehele
opsporingsonderzoek te onderzoeken; dergelijke beslissing is geen eindbeslissing en doet
geen uitspraak in één van de gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 28sexies, § 4,
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
23 december 2003
P.2003.1363.N
nr. 668

ONDERZOEKSRECHTER
Aanhangigmaking – Omvang – Vordering van de procureur des Konings – Gehechte
stukken – Weerslag – Opdracht.
De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om het gerechtelijk onderzoek in te stellen,
heeft betrekking op de feiten die het voorwerp uitmaken van de vordering van de
procureur des Konings, en die in die vordering en in de daaraan gehechte stukken vervat
kunnen zijn ; de onderzoeksrechter bij wie die feiten aanhangig zijn gemaakt, kan en moet
een onderzoek instellen naar die feiten en hij moet alle onderzoekshandelingen bevelen
die hij daartoe nodig acht (Art. 61, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
29 januari 2003
P.2003.0091.F
nr. 67
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Toepassing – Getuige – Verdachte –
Verhoor.
De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de
gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de
voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Vermoeden van onschuld – Verplichting.
De verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoekschrift dat een
inverdenkinggestelde heeft ingediend met toepassing van art. 61quater Sv., kan niet
steunen op redenen die het vermoeden van onschuld van de verzoeker miskennen (Art.
6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
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fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003

P.2003.0542.F

nr. 360

Vermoeden van onschuld – Miskenning.
Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek
dat door de onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0542.F
nr. 360
Verwijzing van een rechtbank naar een andere – Gewettigde verdenking – Volledige
rechtbank van eerste aanleg – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak
wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste
aanleg, waartoe de onderzoeksrechter behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn
gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van dezelfde rechtbank zijn getroffen
(Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0771.F
nr. 379
Verwijzing van een rechtbank naar een andere – Gewettigde verdenking – Volledige
rechtbank van eerste aanleg – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak
wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste
aanleg, waartoe de onderzoeksrechter behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn
gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van dezelfde rechtbank zijn getroffen
(Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0771.F
nr. 324
Toegevoegde rechter – Aanwijzing door de voorzitter van de rechtbank.
De toegevoegd rechter is een werkend rechter in de zin van art. 80, Ger. W.; om bij wijze
van uitzondering aangewezen te kunnen worden door de voorzitter van de rechtbank, die
handelt met toepassing van het tweede lid van dat art. 80, moet de werkend rechter een
gespecialiseerde opleiding hebben gevolgd die georganiseerd is in het kader van de
opleiding van magistraten, maar moet hij niet daarenboven gedurende ten minste een jaar
het ambt van rechter in de rechtbank van eerste aanleg hebben uitgeoefend, aangezien die
voorwaarde, die bepaald is in art. 259sexies, § 1, 1°, Ger. W., betrekking heeft op de
aanwijzing door de Koning. (Artikelen 80 en 259sexies, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
17 september 2003
P.2003.1249.F
nr. 439
Akte van aanhangigmaking – Omvang – Andere feiten – Onderzoekshandelingen –
Handelingen van opsporingsonderzoek.
Hoewel de onderzoeksrechter zelf geen onderzoekshandelingen mag verrichten naar
feiten die niet in de akte van aanhangigmaking begrepen zijn, kan hij echter, m.b.t. die
feiten, door handelingen van opsporingsonderzoek alle inlichtingen verzamelen die de
waarheid aan het licht kunnen brengen (Artikelen 29, eerste lid, 56, § 1, derde lid, en 61,
eerste lid Sv., zoals gewijzigd door de Wet van 11 juli 1994 betreffende de
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de
modernisering van de strafrechtspleging.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
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Akte van aanhangigmaking – Draagwijdte – Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de draagwijdte van de
akte van aanhangigmaking bij de onderzoeksrechter, is niet ontvankelijk
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Aanhangigmaking – Regeling van de rechtspleging – Openbaar ministerie – Vorderingen
tot verwijzing – Feiten die bij de onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn
gemaakt.
Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de
onderzoeksrechter niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende
vorderingen te nemen, maar ook door in zijn vordering met het oog op de regeling van de
rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de onderzoeksrechter aanhangig
waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Aanhangigmaking – Omvang – Vordering van de procureur des Konings – Bijlagen.
De aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrechter wordt bepaald door de in de
vordering van de procureur des Konings en in de bijlagen begrepen feiten, zoals ze samen
met die vordering worden gelezen
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Verbod te bouwen of te verkavelen – Vereisten – Goedgekeurd onteigeningsplan –
Gevolgen – Tijdstip waarop de eigenaar kan verzoeken van de onteigening af te zien.
Het verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening
van het goed als bedoeld in artikel 37, zesde lid, 1, van de Stedenbouwwet, doet zich
slechts voor wanneer de onteigenende instantie in het bezit is van een door de Vlaamse
regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking heeft op het geheel of op een deel
van het op het plan van aanleg afgebeelde grondgebied; in dergelijk geval kan de eigenaar
na tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aanleg, de bevoegde
instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien. (Artikelen 25, eerste lid,
26, 35, 1e lid, en 37, 1e en 6e l., 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
27 juni 2003
C.2001.0023.N
nr. 383
Onteigeningsbesluit – Motivering – Inhoud.
De motivering van een onteigeningsbesluit moet vermelden waarom de onteigening
noodzakelijk is, hetgeen impliceert dat de motivering moet berusten op werkelijke feiten,
dat daaruit een redelijk verband tussen de voorgenomen onteigening en het
vooropgestelde doel kan afgeleid worden en dat, naargelang het geval, daaruit blijkt dat
de genomen beleidsopties afgewogen werden (Art. 7 Wet van 26 juli 1962 betreffende de
rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen
nutte; Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling.)
11 september 2003
C.2001.0114.N
nr. 426
Spoedprocedure – Artikel 8, tweede lid, Onteigeningswet – Vonnis niet vatbaar voor
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beroep.
Het vonnis dat naar luid van art. 8, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962,
Onteigeningswet, niet vatbaar is voor beroep, is het vonnis waarbij de rechter, ongeacht of
het gaat om de vrederechter dan wel om de rechter van de rechtbank van eerste aanleg, op
het hoger beroep van de onteigenende instantie wiens vordering is afgewezen, het verzoek
van de onteigenende instantie inwilligt; dat is het geval met het vonnis van de rechtbank
van eerste aanleg dat, op het hoger beroep van de onteigenende instantie, het door de
vrederechter gewezen voorlopig vonnis tot verdere behandeling van de zaak tenietdoet en
in een nieuwe beslissing het verzoek van de onteigenende instantie inwilligt (Artikelen 7
en 8, eerste en tweede lid Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij
hoogdringende omstandigheden inzake de onteigeningen ten algemenen nutte.)
10 oktober 2003
C.2002.0523.F
nr. 489
Spoedprocedure – Rechtsvordering tot onteigening – Kenmerken.
De rechtsvordering tot onteigening heeft een zakelijk karakter en is niet noodzakelijk
gericht tegen de werkelijke eigenaar van het goed waarop zij betrekking heeft, maar wel
tegen degene die blijkens het administratief onderzoek of de kadastrale gegevens de
eigenaar op het ogenblik van de dagvaarding blijkt te zijn. (Artikelen 3 en 5 Wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
24 oktober 2003
C.2002.0191.F
nr. 527
Spoedprocedure – Onteigeningsvonnis.
Door de uitwerking van het onteigeningsvonnis dat vaststelt dat alle door wet
voorgeschreven voorwaarden en vormvereisten in acht zijn genomen, gaat het
eigendomsrecht definitief en zonder voorbehoud over van het vermogen van de titularis
van dat recht naar dat van de onteigenaar; vanaf dat tijdstip dient eender wie bezwaren
heeft, zelfs als het om de werkelijke eigenaars gaat, de vordering tot herziening in te
stellen op grond waarvan hij zowel de regelmatigheid van de onteigening als het bedrag
van de voorlopige vergoedingen kan betwisten (Artikelen 7, 8, 14 en 16 Wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
24 oktober 2003
C.2002.0191.F
nr. 527
Vordering tot ontruiming van de onteigende goederen door een mede–eigenaar –
Onteigeningsvonnis gewezen jegens een andere mede–eigenaar – Aanvraag tot
regularisatie van de spoedprocedure inzake onteigening – Samenhang – Rechter –
Beoordeling.
De rechter verantwoordt zijn beslissing om de zaken als samenhangend te behandelen
naar recht, wanneer hij, gebruikmakend van zijn beoordelingsvrijheid in dat verband, erop
wijst dat de beslissing die de onteigening door een partij toestond onverenigbaar zou zijn
geweest met de beslissing dat zij het onteigende goed moest ontruimen (Art. 30
Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2002.0191.F
nr. 527

ONTVOERING VAN EEN KIND
Belang van de kinderen of van de ouders – Niet–afgifte van een kind – Vervolgingen –
Beoordeling – Verhoor van kinderen.
Het staat de rechter die uitspraak moet doen over het bestaan van het misdrijf bepaald in
artikel 432 Strafwetboek niet te oordelen over het belang van de kinderen of van de
ouders, maar over de vraag of de beklaagde het omgangsrecht zoals in het belang van de
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kinderen door een rechterlijke beslissing bepaald, naleeft.
14 oktober 2003
P.2003.0591.N

nr. 498

ONVERDEELDHEID
Boedelbeschrijving bij nalatenschap – Aangifteverplichting van partijen.
De partijen bij een boedelbeschrijving die is opgesteld naar aanleiding van een
nalatenschap zijn gehouden om melding te maken, niet alleen van de goederen die tot het
vermogen in de strikte zin van de erflater behoren, maar ook van alle goederen die de
erflater hen heeft geschonken, ongeacht de omstandigheid dat die schenking wel of niet
voor inbreng of inkorting vatbaar was en zonder dat daarover een uitdrukkelijke vraag aan
de begunstigde partij dient te worden gesteld (Artikelen 1175 en 1183 Gerechtelijk
Wetboek.)
25 november 2003
P.2003.0759.N
nr. 597

OPENBAAR MINISTERIE
Burgerlijke zaken – Berechting – Sluiting van de debatten – Schriftelijk advies – Beginsel
van tegenspraak – Draagwijdte – Vóór Wet 14 nov. 2000 tot wijziging Ger.W. inzake
tussenkomst van het O.M..
Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van
het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van
het openbaar ministerie is gegeven aan de rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig
is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld in het licht
van het gehele procesverloop (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
Bijzondere onderzoekstechniek – Vordering van het openbaar ministerie – Vorm.
De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een
voorafgaande schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die
vordering worden gevraagd door elk mogelijk communicatiemiddel en moet ze
vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die bevestiging evenwel kan
voortvloeien uit het proces–verbaal van de politie–ambtenaar, die de voorgeschreven
opdracht zal hebben uitgevoerd. (Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 8,
tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Geheim van het onderzoek – Bijwonen van een onderzoekshandeling – Gevolg – Recht
van verdediging.
Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de
strafvordering; de aanwezigheid van laatstgenoemde bij een handeling van het
vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, wanneer die aanwezigheid de
verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert (Artikelen 28quinquies en 57, § 1
Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Burgerlijke zaken – Vernietiging – Hof van Cassatie – Opdracht – Verbetering van een
arrest – Verschrijving – Procureur–generaal – Vordering – Regelmatigheid van de dienst
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van hoven en rechtbanken.
Wanneer in burgerlijke zaken een klaarblijkelijke verschrijving wordt begaan in het
zittingsblad en in een arrest van het Hof, verbetert het Hof, op de niet betekende vordering
van de procureur–generaal bij het Hof van Cassatie, het zittingsblad en het arrest, en
beveelt het dat van het verbeterend arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
verbeterde arrest en, indien dit een cassatiearrest is, op de kant van de vernietigde
beslissing (Artikelen 140, 794 en 800 Gerechtelijk Wetboek.)
16 juni 2003
S.2003.0031.F
nr. 355
Burgerlijke zaken – Wettige verdenking – Openbare orde – Vordering tot onttrekking van
de zaak – Ontvankelijkheid.
Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de
rechter wegens wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden
gebracht door een toestand waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil
(Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 juni 2003
C.2003.0269.N
nr. 399
Burgerlijke zaken – Wettige verdenking – Openbare orde – Vordering tot onttrekking van
de zaak – Ontvankelijkheid.
Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de
rechter wegens wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden
gebracht door een toestand waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil
(Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 juni 2003
C.2003.0269.N
nr. 371
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke
rechtsvordering uitspraak doet – Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die
beslissing te doen betekenen.
Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter is ingesteld, en zelfs wanneer
alleen de burgerlijke belangen nog in het geding zijn, kan het openbaar ministerie, wegens
de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, de nodige maatregelen treffen
met het oog op de voortzetting van de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan, onder
meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde partij te doen betekenen
30 september 2003
P.2002.1415.N
nr. 464
Regeling van de rechtspleging – Vorderingen tot verwijzing – Feiten die bij de
onderzoeksrechter oorspronkelijk niet aanhangig zijn gemaakt.
Het O.M., dat beslist over de strafvordering, kan de aanhangigmaking van de zaak bij de
onderzoeksrechter niet alleen uitbreiden door tijdens het onderzoek aanvullende
vorderingen te nemen, maar ook door in zijn vordering met het oog op de regeling van de
rechtspleging feiten in aanmerking te nemen die niet bij de onderzoeksrechter aanhangig
waren gemaakt, maar uit het onderzoeksdossier blijken (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
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OPENBARE ORDE
Rechterlijke organisatie – Samenstelling van het rechtscollege – Verbod aan de rechter
om bij het uitoefenen van een ander gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak.
Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van
hetzelfde geschil, is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt en dus voor het eerst
voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (Art. 292, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0220.F
nr. 243

OPLICHTING
Listige kunstgreep – Uitgifte van cheque zonder dekking.
De uitgifte van een cheque zonder dekking kan een listige kunstgreep zijn in de zin van
art. 496 Sw., zelfs wanneer de trekker die de cheque uitschrijft geen andere arglistigheid
heeft aangewend om de begunstigde te doen geloven aan het bestaan van een denkbeeldig
krediet (Art. 496 Strafwetboek.)
13 mei 2003
P.2001.1464.N
nr. 290

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Wetten – Werking in de tijd – Nieuwe wet.
In beginsel 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 toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 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 uitdrukkelijk toepassing ervan
oplegt op de lopende overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2000.0603.N
nr. 141
Wetten – Werking in de tijd.
Een nieuwe wet is, in de regel, niet alleen van toepassing op de toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere
wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van toepassing, tenzij de
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de lopende
overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0132.F
nr. 156

BESTANDDELEN
Geweld – Dading.
De beslissing van het bestreden arrest volgens welke het geweld, dat het bewezen
verklaart, onrechtmatig of ongeoorloofd is, wordt afdoende verantwoord door de niet door
een middel bekritiseerde overweging van dat arrest dat, los van het onderzoek van de door
de werkgever aan de werknemer verweten feiten, eerstgenoemde jegens laatstgenoemde
geweld heeft gebruikt dat onrechtmatig of ongeoorloofd is wegens de omstandigheden

– 203 –
waaronder de werkgever de litigieuze dading ter ondertekening aan de werknemer heeft
voorgelegd. (Artikelen 1109 en 1112 Burgerlijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0092.F
nr. 195
Dwaling over de zelfstandigheid – Doorslaggevend bestanddeel – Openbare verkoping –
Overeengekomen uitsluiting.
Het arrest dat steunt op een beding in de verkoopvoorwaarden van de openbare verkoping
van het litigieuze pand en vermeldt dat de kopers te dezen het onroerend goed gekocht
hebben in de staat waarin het zich bij de verkoping bevond, beslist naar recht dat de
partijen bij overeenkomst uitgesloten hebben dat de staat van het pand door de kopers kan
worden aangevoerd als een bestanddeel dat hen in hoofdzaak ertoe aangezet heeft het
contract aan te gaan (Art. 1110 Burgerlijk Wetboek.)
24 april 2003
C.2002.0312.F
nr. 263
Door de partijen 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.)
28 april 2003
S.2001.0184.F
nr. 266
Bepaald voorwerp – Bepaald en bepaalbaar voorwerp – Contract met een architect –
Geen vaststelling van ereloon bij het sluiten van het contract – Overeenkomst –
Geldigheid.
Volgens de artikelen 1108 en 1129 B.W. is voor de geldigheid van een overeenkomst
vereist dat een bepaald voorwerp de inhoud van de verbintenis vormt en dat dit voorwerp
bepaald of althans bepaalbaar is; uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een
contract of van een voorovereenkomst met een architect het bedrag van het aan de
architect verschuldigde ereloon of de wijze van berekening ervan niet hebben vastgesteld
kan niet worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft
(Artikelen 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek.)
10 oktober 2003
C.2002.0486.F
nr. 488

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Verbintenis om iets te doen – Verbintenis iets niet te doen – Gedwongen
tenuitvoerlegging.
De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de
verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die
uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het
gelijkwaardige geschieden (Artikelen 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Contractant die zich laat vervangen door een derde voor de uitvoering van een
contractuele verplichting – Fout van die derde – Aansprakelijkheid van de contractant.
Wanneer een contractant voor de uitvoering van een contractuele verplichting zich door
een derde laat vervangen en deze bij de uitvoering van die verplichting een fout begaat, is
de contractant zelf contractueel aansprakelijk voor de schade, die de medecontractant
daardoor heeft geleden
27 februari 2003
C.2001.0457.F
nr. 138
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Beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten.
Het beginsel van de relativiteit van de overeenkomsten, zoals dat door artikel 1165 van
het Burgerlijk Wetboek wordt uitgedrukt, belet niet dat derden, vanaf het moment dat uit
de overeenkomst voortvloeiende rechtstoestand is tot stand gekomen, de gevolgen, die
deze overeenkomst tussen de contracterende partijen teweegbrengt, moeten erkennen
(Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.)
25 april 2003
C.2001.0607.N
nr. 265
Artikel 1165 B.W..
Een derde kan zich op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen ervan tussen
de contracterende partijen beroepen als verweermiddel tegen een vordering die een van
die partijen tegen hem richt (Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.)
9 mei 2003
C.2001.0010.N
nr. 288
Schuldvergelijking – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat
er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen
failliet, heeft geen weerslag op de voorwaarden waaronder de andere, in geval van
overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op de schuldvergelijking
gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (Art. 1295 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381
Opschortende voorwaarde – Niet–vervulling – Rechtsmisbruik – Toepasselijkheid.
Wanneer, bij een onder opschortende voorwaarde aangegane overeenkomst, de
voorwaarde niet meer kan worden vervuld, houdt de overeenkomst vanaf dan op te
bestaan en krijgt de voorwaardelijk aangegane verbintenis nooit uitvoering; aldus kan
misbruik van contractuele rechten geen toepassing vinden wanneer de overeenkomst niet
meer bestaat (Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2003
C.2001.0470.N
nr. 429
Uitvoering te goeder trouw – Rechtsmisbruik.
Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een
manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten
door een voorzichtig en bezorgd persoon (Art. 1134, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
11 september 2003
C.2001.0470.N
nr. 429
Overdracht van schuld – Indeplaatsstelling van schuldenaars – Toestemming van de
schuldeiser – Schuldvernieuwing.
Schuldvorderingen zijn overdraagbaar, schulden daarentegen niet; de schuldenaar kan de
schuldeiser niet ertoe dwingen een nieuwe schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden;
wanneer de schuldeiser in die indeplaatsstelling toestemt, ontstaat er schuldvernieuwing
(Art. 1275 Burgerlijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0292.F
nr. 457

– 205 –
VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Wederkerige overeenkomst – Niet–uitvoering door een van de partijen.
De partij bij een wederkerige overeenkomst ten aanzien van wie de verbintenis niet is
uitgevoerd, kan ofwel zijn schuldenaar dwingen de overeenkomst uit te voeren als zulks
mogelijk is, ofwel de ontbinding ervan vorderen, met betaling van schadevergoeding; die
keuze kan hem noch door de rechter noch door de schuldenaar worden opgelegd (Art.
1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot
uitvoering van haar verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar
medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn verbintenissen met betrekking tot die
overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid van hun
wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet–uitvoering en vermag zij te
vorderen dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort (Art. 1184
Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering – Toepassingsgebied –
Ontbinding van de overeenkomst.
De exceptie van niet–uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is toepasselijk op de
rechtsverhouding die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de
overeenkomst (Artikelen 1184 en 1612 Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586

EINDE
Gerechtelijke ontbinding – Vordering in rechte – Arbeidsovereenkomst – Bevoegdheid
van de bodemrechter – Verplichting – Verweten tekortkoming – Voldoende zwaarwichtige
tekortkoming.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de vordering van de werknemer tot
ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt verworpen wanneer de feitenrechter op
grond van een beoordeling van de feitelijke omstandigheden beslist, enerzijds, dat de
werkgever, door de hem verweten beslissing waarbij de werknemer economisch werkloos
wordt gemaakt, niet tekort gekomen is aan zijn contractuele verplichtingen en, anderzijds,
dat de hem eveneens verweten loonsvermindering weliswaar bewezen is maar te wijten is
aan een fout van de personeelsdienst die door de werkgever is verbeterd zodra hij ervan
op de hoogte werd gebracht, zodat die enige tekortkoming van de werkgever aan zijn
verplichtingen niet zwaarwichtig genoeg is (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 20,
1° en 3°, en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 december 2003
S.2003.0055.F
nr. 665

ALLERLEI
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een
financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald
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die verschuldigd was in geval van vernieling van het voertuig, wordt ten belope van die
vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen van zijn verzekerde
tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg
bevoegd om van die vordering kennis te nemen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Algemene aannemingsvoorwaarden – Bijkomende werken.
De bijkomende werken waarvoor ingevolge art. 42, § 2, M.B 10 aug. 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten de herziening van de eenheidsprijs kan worden geëist zijn
die welke door het bestuur ingevolge art 42, § 1, van voornoemd besluit zijn bevolen.
(Art. 42, §§ 1 en 2 M.B. 10 aug. 1977.)
13 februari 2003
C.2002.0121.F
nr. 104
Werken – Bestek of regels van vakmanschap – Niet–overeenstemming – Bewijslast.
Het arrest dat oordeelt dat de opdrachtgever die zich heeft beroepen op het voordeel van
art. 43 M.B. 10 aug. 1977 houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten,
moet bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld zijn,
miskent de aard van de aangevoerde verplichting niet en verlegt evenmin de bewijslast.
(Art. 43 M.B. 10 aug. 1977; Art. 1315, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
22 mei 2003
C.2001.0440.F
nr. 313

PARITAIR COMITE
Overgang van onderneming – Wijziging van paritair comité – Binding van de C.A.O. van
de vroegere werkgever – Nieuwe werkgever – Gunstiger arbeidsvoorwaarden –
Onmiddellijke toekenning.
Wanneer een onderneming geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen moet de nieuwe
werkgever de overeenkomst die de vroegere werkgever bond, eerbiedigen totdat zij
ophoudt uitwerking te hebben; deze regel sluit niet uit dat de nieuwe werkgever gunstiger
arbeidsvoorwaarden moet toekennen op grond van de collectieve arbeidsovereenkomst
die voor zijn onderneming geldt (Art. 20 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.)
31 maart 2003
S.2002.0084.N
nr. 218
Paritair comité voor de gezondheidsdiensten – Ressort – Exploitatie van een
kinderdagkribbe – Niet erkende kribbe.
Een inrichting of een dienst waarvan de hoofdactiviteit bestaat in de exploitatie van een
kinderdagkribbe, ook al is ze niet erkend, ressorteert onder het paritair comité voor de
gezondheidsdiensten (Art. 1 K.B. 2 april 1973.)
22 december 2003
S.2003.0060.F
nr. 666
Ressort – Criterium – Activiteit van de onderneming.
Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van
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de betrokken onderneming, tenzij een ander criterium werd bepaald
oprichtingsbesluit, zoals de gewone of normale activiteit van de onderneming
Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
comités.)
22 december 2003
S.2003.0060.F

in het
(Art. 35
paritaire
nr. 666

PENSIOEN
WERKNEMERS
Ten onrechte betaalde uitkeringen – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde –
Verjaring – Termijn.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing
telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst
voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde betaling
niet te doen (Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en overlevingspensioenen
voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig
verzekerden.)
29 september 2003
S.2003.0003.F
nr. 462
Rustpensioen – Vrij verkeer van werknemers – Ouderdomsprestatie uit hoofde afgeleide
rechten echtgenote – Nationale wetgeving – Bedrag gezinspensioen – Verlies sociale
zekerheidsvoordeel – Gemeenschapsrecht – Verdragsdoelstelling – Plicht nationale
rechter.
De verplichting van de lidstaten alle maatregelen te treffen om de nakoming van het
gemeenschapsrecht te verzekeren brengt mee dat, wanneer een nationale bepaling op
zichzelf beschouwd niet strijdig is met het gemeenschapsrecht, maar de toepassing
daarvan in het betrokken geval tot een met het gemeenschapsrecht strijdig resultaat zou
leiden, de rechter zo nodig deze bepaling buiten toepassing moet laten, teneinde de door
het gemeenschapsrecht aan particulieren toegekende rechten te beschermen (Artikelen
10, 48 en 51 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap; Art. 10, §§ 1 en 4 K.B. nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust– en
overlevingspensioen voor werknemers.)
6 oktober 2003
S.2003.0009.N
nr. 480
Rechthebbende – Overlevingspensioen – Overheidssector – Rustpensioen – Verklaring –
Overlegging – Verplichting – Wettelijke grondslag.
Art. 20 Pensioenwet Werknemers en art. 52 K.B. 21 dec. 1967 tot vaststelling van het
algemeen reglement betreffende het rust– en overlevingspensioen voor werknemers
bevatten geen enkele bepaling die de rechthebbende op een overlevingspensioen van
werknemer de verplichting oplegt om een verklaring over te leggen volgens welke hij een
rustpensioen van de overheidssector geniet (Artikelen 20 en 34 K.B. nr 50 van 24 okt.
1967 betreffende het rust– en overlevingspensioen voor werknemers; Art. 52 K.B. 21 dec.
1967; Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en
overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag,
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.)
27 oktober 2003
S.2002.0103.F
nr. 532
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Buitenlands voordeel – Cumulatie – Onverschuldigde betaling – Terugvordering –
Verjaring – Vertrekpunt.
Wanneer de onverschuldigde betaling van pensioenen haar oorsprong vindt in de
toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, begint de verjaringstermijn te
lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan het betalend organisme (Art. 21, § 3,
tweede lid Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en overlevingspensioenen voor
arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig
verzekerden.)
3 november 2003
S.2003.0045.N
nr. 549

GEWAARBORGD INKOMEN VOOR BEJAARDEN
Ten onrechte betaalde uitkeringen – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde –
Verjaring – Termijn.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van
toepassing telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de
verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de
Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die
onverschuldigde betaling niet te doen (Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966
betreffende de rust– en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden; Artikelen 11, § 1, derde en
vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969; Artikelen 20 en 26 K.B. 29 april 1969.)
29 september 2003
S.2002.0047.F
nr. 461

POLITIE
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Toepassing – Getuige – Verdachte –
Verhoor.
De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de
gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de
voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Bijzondere onderzoekstechniek – Vordering van het openbaar ministerie – Vorm.
De toepassing van een bijzondere onderzoekstechniek behoeft niet noodzakelijkerwijs een
voorafgaande schriftelijke vordering van het O.M.; in geval van noodzaak kan die
vordering worden gevraagd door elk mogelijk communicatiemiddel en moet ze
vervolgens zo snel mogelijk worden bevestigd, waarbij die bevestiging evenwel kan
voortvloeien uit het proces–verbaal van de politie–ambtenaar, die de voorgeschreven
opdracht zal hebben uitgevoerd. (Art. 28ter, § 3 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 8,
tweede lid, en 8/6, vijfde lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek – Anonieme
inlichtingen – Regelmatigheid – Recht van verdediging.
De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn
niet onregelmatig en miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet,
alleen omdat zij voortvloeien uit inlichtingen die vervat zijn in een proces–verbaal, dat de
bron ervan niet vermeldt (Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering.)

– 209 –
26 maart 2003

P.2003.0208.F

nr. 207

Rijkswacht – Arbeidsongeval – Toepasselijke wetsbepalingen.
De leden van de rijkswacht zijn uitgesloten uit het toepassingsgebied van de
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. (Art. 1, § 1 Wet 27 dec. 1973; Art. 1, tweede
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.)
3 december 2003
P.2003.0367.F
nr. 614

POLITIEK MISDRIJF
Begrip – Soorten.
Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van het
misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd
gepleegd met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en
het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt,
rechtstreeks zulk een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (Art. 150 Grondwet
1994.)
18 november 2003
P.2003.0487.N
nr. 575
Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen.
De politieke instellingen, in de zin van het door het politiek misdrijf aangetaste
rechtsgoed, omvatten onder meer de staatsvorm, de parlementen, het gezag en de
grondwettelijke prerogatieven van de Koning, de volgorde van troonopvolging, de
machtsuitoefening van de minister en de politieke rechten
18 november 2003
P.2003.0487.N
nr. 575
Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen – Politieke partij.
Vermits een politieke partij, al kan ze een medium zijn voor de werking van de politieke
instellingen, zelf geen politieke instelling is maakt ze niet het door het politiek misdrijf
aangetaste rechtsgoed uit
18 november 2003
P.2003.0487.N
nr. 575
Omzetting van een misdrijf naar gemeen recht in een politiek misdrijf.
Een misdrijf naar gemeen recht wordt een politiek misdrijf indien het werd gepleegd met
het oogmerk om een aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op
de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk een
aantasting tot gevolg heeft of kan hebben (Art. 150 Grondwet 1994.)
18 november 2003
P.2003.0487.N
nr. 575

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Wetten – Werking in de tijd.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de partij niet opkomt tegen een onderscheid dat voortvloeit uit de
wettelijke bepalingen, maar tegen de gevolgen die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit
de werking van de wet in de tijd (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
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27 januari 2003

S.2001.0111.F

nr. 58

Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen –
Miskenning van het gelijkheidsbeginsel.
De voorgestelde aan het Arbitragehof te stellen vraag die geen onderscheid betreft tussen
personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die
zich in een zelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde
hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden of tussen personen in
verschillende hoedanigheid, die zich bovendien in een verschillende situatie bevinden,
valt niet onder toepassing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld (Artikelen 10 en 11
Grondwet 1994; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 januari 2003
P.2002.0431.N
nr. 62
Arbitragehof – Cassatiemiddel dat naar recht faalt.
Er is geen aanleiding voor het Hof om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen die gegrond is op juridische onderstellingen die onjuist zijn (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
11 februari 2003
P.2002.0394.N
nr. 93
Arbitragehof – Door de bodemrechter aan het Arbitragehof gestelde prejudiciële vraag –
Definitieve uitlegging van een wetsbepaling door de bodemrechter – Tot de definitieve
beslissing beperkt beroep – Arrest van het Arbitragehof tijdens het cassatiegeding –
Gevolgen voor de rechtspleging.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waarbij een arrest een definitieve
uitlegging geeft van een wetsbepaling waarover het een prejudiciële vraag heeft gesteld
aan het Arbitragehof, niettegenstaande het Arbitragehof het prejudicieel arrest heeft
gewezen na de indiening van het cassatieberoep en vóór elke latere beslissing van het hof
van beroep, is ontvankelijk
20 maart 2003
C.2001.0269.F
nr. 179
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Niet ontvankelijk middel.
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen, wanneer het cassatiemiddel dat een vraag opwerpt omtrent een schending door de
wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet ontvankelijk is wegens
onnauwkeurigheid doordat het niet nader preciseert waarin de aangevoerde discriminatie
zou bestaan en inzonderheid dubbelzinnig is in het aangeven van de categorieën personen
die moeten worden vergeleken (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
21 maart 2003
C.2001.0091.N
nr. 189
Europese Unie – Verplichting voor het Hof van cassatie.
Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
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Europese Unie – Verplichting voor het Hof van cassatie – Eerdere uitlegging door het
Hof van Justitie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft
uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
1 april 2003
P.2002.1547.N
nr. 219
Europese Unie – Verplichting voor het Hof van cassatie – Eerdere uitlegging door het
Hof van Justitie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het Hof van Justitie van
de Europese Gemeenschap reeds krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft
uitgelegd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk middel.
Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Niet ontvankelijk middel.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de
cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Europese Unie – Verplichting voor het Hof van cassatie.
Krachtens artikel 234 (ex artikel 177) Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap is het Hof slechts gehouden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, wanneer de uitlegging van
bepalingen van het gemeenschapsrecht noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof
mogelijk te maken (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Europese Unie – Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap – Vraag van
interpretatie of geldigheid – Cassatiemiddel – Strafzaken – Belang – Bestreden beslissing
gegrond op een bekritiseerde reden – Bevoegdheid van het Hof om het beschikkende
gedeelte door een andere rechtsgrond te verantwoorden.
Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens het middel zijn geschonden, geen
enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het Hof in de
plaats stelt van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen (Art. 234 Verdrag
van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
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14 mei 2003

P.2002.0524.F

nr. 292

Europese Unie – Middel – Verwerping – Reden die geen verband houdt met de bedoelde
gemeenschapsrechtelijke bepalingen.
Wanneer het middel verworpen wordt om een reden die geen verband houdt met de in dat
middel bedoelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen, dienen er aan het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen geen prejudiciële vragen te worden gesteld over de
uitlegging van die bepalingen. (Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Arbitragehof – Vroeger arrest – Vraag met hetzelfde
onderwerp – Hof van Cassatie – Verplichting – Artikel 26, § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof.
Indien voor het Hof van Cassatie een vraag wordt voorgelegd over de schending door een
wet van de artikelen 10 en 11 Gw., is het niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag of
een beroep met hetzelfde onderwerp (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
19 juni 2003
C.2001.0569.F
nr. 365
Arbitragehof – Inkomstenbelasting – Beursverrichtingen – Bedrijfsverliezen –
Aftrekbaarheid – Hof van Cassatie – Verplichting.
Een vraag die geen onderscheid aanvoert dat de wet maakt tussen verschillende
rechtzoekenden of rechtscategorieën die zich in dezelfde rechtssituatie bevinden, maar
wel een onderscheid tussen rechtspersonen en natuurlijke personen die niet onder dezelfde
regels vallen en zich bijgevolg niet in dezelfde rechtssituatie bevinden, dient niet aan het
Arbitragehof gesteld te worden. (Artikelen 49, 183 en 185 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 juni 2003
F.2001.0066.F
nr. 367
Gelijkheidsbeginsel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend en roekeloos hoger
beroep – Vordering tot schadevergoeding – Verdachte en burgerlijke partij – Prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof.
Er is grond tot het stellen door het Hof van een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof
aangaande de eventuele schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door de artikelen 159,
191 en 212 Sv. in de mate dat deze artikelen bepalen dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bevoegd is om kennis te nemen van de vordering van de
buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
hoger beroep vanwege de burgerlijke partij, dan wanneer geen wettelijke bepaling
uitdrukkelijke bevoegdheid verleent aan de kamer van inbeschuldigingstelling indien de
vordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos hoger beroep vanwege de
inverdenkinggestelde die naar de feitenrechter wordt verwezen, uitgaat van de burgerlijke
partij (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
23 juni 2003
P.2002.1685.N
nr. 374
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grondwettigheid van een K.B..
De prejudiciële vraag betreffende de gebeurlijke schending van de artikelen 10 en 11 Gw.,
door een K.B., hoeft niet aan het Arbitragehof te worden gesteld, aangezien voornoemd
Hof, bij wijze van prejudiciële beslissing, alleen uitspraak doet op vragen omtrent de
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schending van de voornoemde grondwetsbepalingen door een wet, een decreet of een
ordonnantie (Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
23 juni 2003
S.2002.0128.N
nr. 373
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Cassatiemiddel –
Ongelijkheid die niet voortvloeit uit de aangegeven wetsbepaling.
Het Hof van cassatie is niet gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof wanneer de in het cassatiemiddel aangevoerde ongelijkheid niet voortvloeit
uit de wetsbepaling die het middel aanwijst en die het ten onrechte bekritiseert (Art. 26, §
2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 oktober 2003
C.2001.0399.F
nr. 486
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Hof van Cassatie – Onderzoek in strafzaken –
Regeling van de rechtspleging – Beschikking tot gevangenneming – Verwijzing naar het
hof van assisen – Verplichting om een prejudiciële vraag te stellen.
Wanneer in dezelfde zaak tegen de inverdenkinggestelden een beschikking tot
gevangenneming is verleend en de verwijzing naar het hof van assisen is bevolen, kan het
Hof aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag stellen, aangezien het noodzakelijk is
dat de procedure onverwijld doorgang vindt (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof
van 6 jan. 1989.)
2 december 2003
P.2003.1292.N
nr. 611
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Vroeger arrest – Vraag met
hetzelfde onderwerp.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer dat hof reeds uitspraak heeft gedaan over een vraag met hetzelfde onderwerp
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
3 december 2003
P.2003.1191.F
nr. 616
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van cassatie hoeft aan het Arbitragehof geen prejudiciële vraag te stellen, die niet
de schending, door de wet, van grondwettelijke regels van gelijkheid en niet–discriminatie
aanvoert, maar zich ertoe beperkt het aan de beklaagde verweten misdrijf te vergelijken
met een misdrijf dat hij niet heeft gepleegd. (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26,
§ 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
3 december 2003
P.2003.1104.F
nr. 615
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen,
die betrekking heeft op procesregels waarop de vordering, die bij het Hof van Cassatie
aanhangig is gemaakt, niet gegrond is (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656

RAAD VAN STATE
Vreemdelingen – Koninklijk besluit tot uitzetting – Vordering tot schorsing – Arrest –
Verwerping – Gezag van gewijsde – Grenzen.
Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling
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ingestelde vordering tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet
dat een dergelijke vordering nogmaals wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de
verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag van gewijsde verkrijgen,
al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond
16 april 2003
P.2003.0438.F
nr. 256
Afdeling administratie – Bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering – Geen
exceptie van onbevoegdheid opgeworpen – Beslissing over bevoegdheid.
De beslissing van de Raad van State dat hij bevoegd is om van een vordering kennis te
nemen, zonder dat hij zich daarbij moet uitspreken over een exceptie van onbevoegdheid,
is niet voor cassatieberoep vatbaar (Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op
de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 juni 2003
C.2002.0552.N
nr. 349
Afdeling administratie – Schorsingsprocedure – Exceptie van onbevoegdheid –
Annulatieprocedure – Artikel 94 R.B. 23 aug. 1948 – Beslissing over exceptie van
onbevoegdheid.
Een exceptie van onbevoegdheid die is opgeworpen in het administratief kort geding tot
schorsing van de administratieve handeling geldt ook als opgeworpen in de
overeenkomstig artikel 94 van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 (I) voortgezette
annulatieprocedure (Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 juni 2003
C.2002.0552.N
nr. 349
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Handeling van een administratieve overheid –
Niet erkennen van een subjectief recht – Gebonden bevoegdheid – Toeval en overmacht.
Behoudens als een wet het uitdrukkelijk anders voorschrijft, is de Raad van state niet
bevoegd wanneer de bestreden individuele handeling bestaat in de beslissing van de
administratieve overheid een subjectief recht niet te erkennen, terwijl de wettelijke
voorwaarden hiertoe vervuld zijn en de administratieve overheid geen discretionaire
macht kan uitoefenen; de loutere omstandigheid dat de regulering op grond waarvan de
overheid zijn beslissing moet nemen ook verwijst naar de begrippen toeval en overmacht,
heeft niet tot gevolg dat de bevoegdheid van de administratieve overheid niet gebonden is
13 juni 2003
C.2002.0557.N
nr. 350
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
van een handeling van de administratieve – Werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het
verzoek.
De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens artikel
14 Wet Raad van State, op het beroep tegen een handeling van de administratieve
overheden die handeling nietig te verklaren wegens overtreding van hetzij substantiële,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van
macht, en om krachtens artikel 17 van diezelfde wet, schorsing van de tenuitvoerlegging
te bevelen van een akte of reglement vatbaar voor vernietiging, wordt door het werkelijk
en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring bepaald
13 juni 2003
C.2002.0557.N
nr. 350
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RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Berechting – Sluiting van de debatten – Schriftelijk advies O.M. – Beginsel van
tegenspraak – Procespartijen – Rechten – Draagwijdte – Vóór Wet 14 nov. 2000 tot
wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M..
Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van
het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van
het openbaar ministerie is gegeven aan de rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig
is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld in het licht
van het gehele procesverloop (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
Beginsel van tegenspraak.
Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit
het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vloeit voort dat aan de
procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk
of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden (Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
Conclusie – Wettige vervaltermijn voor neerlegging conclusie – Recht van verdediging –
Weerslag.
Het algemeen beginsel van het recht van verdediging sluit niet uit dat de wetgever
legitiem wil dat er een moment komt waarop de partijen gedwongen worden een einde te
maken aan hun geschriften
22 mei 2003
C.2001.0490.F
nr. 314
Verbod voor de rechter om zijn beslissing te gronden op feiten die hem uit eigen
wetenschap bekend zijn – Gevolg – Artikelen 1349 en 1353, B.W. – Algemeen beginsel
van het recht van verdediging.
Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen wetenschap bekend
is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt de artikelen 1349 en
1353 B.W. alsook het algemeen beginsel van het recht van verdediging (Artikelen 1349
en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2003
C.2001.0383.F
nr. 364
Behandeling en berechting van de vordering – Rechtsdagbepaling – Nieuwe conclusies –
Instemming van partijen – Verdaging – Verzoek om een conclusie te weren.
De rechter die aanneemt dat de beide partijen hebben ingestemd met het neerleggen van
conclusies nadat de rechtsdag met toepassing van art. 750, § 2, laatste lid, Ger.W. is
bepaald, op de vastgestelde rechtsdag de zaak voor verdere behandeling uitstelt om een
partij toe te laten op een conclusie van de andere partij te antwoorden hoewel deze laatste
zich daartegen verzet, en niet ingaat op haar verzoek tot het weren van die
antwoordconclusie, schendt art. 748, § 1, Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen
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rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging
4 september 2003
C.2001.0031.N

nr. 413

Marokkaanse beslissing – Echtgenoten van Marokkaanse nationaliteit – Verstoting –
Uitwerking – Uitwerking in België – Voorwaarden – Voorwaarden in België.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de in Marokko gedane verstoting voldoet
aan de in artikel 570, tweede lid, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarde
van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer het arrest zich baseert op de
omstandigheid dat de verstoten echtgenote na de verstotingsprocedure achteraf ingestemd
heeft met de verstoting en opgekomen is voor haar rechten als uit de echt gescheiden
vrouw, en daaruit afleidt dat, ofschoon het recht van verdediging van die echtgenote
nauwelijks is geëerbiedigd tijdens de verstotingprocedure, laatstgenoemde
ontegensprekelijk in de verstoting heeft berust en aldus heeft toegegeven dat zij niet in
haar rechten was geschaad (Art. 570, tweede lid, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
29 september 2003
S.2001.0134.F
nr. 460
Miskenning – Gebrek aan precisering.
Wanneer de eiseres aanvoert dat haar recht van verdediging, volgens nationale normen, en
art. 6 EVRM zouden geschonden zijn doordat zij geen middelen zou hebben kunnen laten
gelden ten aanzien van te laat medegedeelde stukken, is niet ontvankelijk het middel dat
door elkaar schending van art. 6 EVRM en van het recht van verdediging aanvoert zonder
nader te preciseren hoe een en ander geschonden zijn
23 oktober 2003
C.2001.0164.N
nr. 522

STRAFZAKEN
Rechtspersoon – Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene
die bevoegd is deze te vertegenwoordigen – Aanwijzing door de strafrechter van een
lasthebber ad hoc – Artikel 2bis, V.T.Sv. – Hoger beroep – Niet–oproeping van de
lasthebber ad hoc – Recht van verdediging.
Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de
correctionele rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen
wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de
aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de telastlegging ten aanzien
van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd
opgeroepen in de zaak en werd gehoord, (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering.)
7 januari 2003
P.2002.0271.N
nr. 10
Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
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Voorwaardelijke invrijheidstelling – Oproeping van de veroordeelde – Termijn – Niet–
naleving.
Het vormvereiste, bepaald in art. 10, § 1, Wet 5 maart 1998 betreffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling, volgens hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen
vóór de datum van behandeling van het dossier per aangetekende brief wordt opgeroepen,
is niet substantieel en evenmin voorgeschreven op straffe van nietigheid, maar strekt ertoe
de uitoefening van het recht van verdediging van de veroordeelde te waarborgen,
aangezien de commissie een debat zal voeren over de herroeping, schorsing of herziening
van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10, § 1 Wet 5 maart 1998.)
29 januari 2003
P.2002.1684.F
nr. 65
Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging
voor het eerst voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk
29 januari 2003
P.2002.1684.F
nr. 65
Beklaagde – Dagvaarding – Voorgeschreven vermeldingen.
In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de
mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen
welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; er is voldaan aan de
verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de aard en
van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Straf – Ongepastheid van een opschortingsmaatregel – Redengeving – Geen betering van
de beklaagde.
Het arrest van het hof van beroep dat, op grond van een redengeving die de beklaagde niet
bekritiseert, de hem ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en de maat van de hem
opgelegde hoofdgevangenisstraf bepaalt, en vervolgens erop wijst dat de beklaagde zich
niet gebeterd heeft, beslist dat een maatregel tot opschorting van de uitvoering van de
straf volkomen ongepast is, bestraft de wijze niet waarop de beklaagde zijn onschuld
staande heeft gehouden en miskent bijgevolg het recht van verdediging niet (Artikelen
195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1481.F
nr. 86
Bijzondere onderzoekstechniek – Observatie – Procureur des Konings – Proces–verbaal –
Anonieme inlichtingen.
Een door de procureur des Konings bevolen observatiemaatregel is niet onregelmatig en
miskent het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet, alleen op grond dat hij
is bevolen t.g.v. inlichtingen die zijn opgenomen in een proces–verbaal dat de bron ervan
niet vermeldt
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
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Voorlopige hechtenis – Handhaving – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bericht aan
de raadsman van de inverdenkinggestelde – Verzuim – Sanctie – Laattijdigheid.
Het bericht dat de griffier dient te geven van dag en uur van verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvereiste; als zulks laattijdig geschiedt, dan kan dit alleen leiden tot nietigverklaring
van de rechtspleging, als die situatie het recht van verdediging heeft geschaad (Art. 30, §
2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 maart 2003
P.2003.0333.F
nr. 165
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Verhoor van
getuigen – Noodzaak – Beoordeling in feite – Verwerping.
De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de regeling van de rechtspleging
aanhangig is, beoordeelt in feite of een aanvullend opsporingsonderzoek opportuun is en
of het verhoor van getuigen noodzakelijk is; als ze een dergelijke vordering verwerpt,
moet de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen verduidelijken waarom de
verzochte verhoren haar geen nuttige gegevens kunnen verschaffen voor het onderzoek
van de wettigheid van de onderzoekshandelingen of voor de beoordeling van de
bezwaren; miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit die
omstandigheid alleen, aangezien de inverdenkinggestelde alle door het O.M. tegen hem
ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen tegenspreken
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Geheim van het onderzoek
onderzoekshandeling – Gevolg.

–

Openbaar

ministerie

–

Bijwonen

van

een

Het geheim van het onderzoek geldt niet t.a.v. het O.M., die instaat voor de
strafvordering; de aanwezigheid van laatstgenoemde bij een handeling van het
vooronderzoek leidt niet tot nietigheid van die handeling, wanneer die aanwezigheid de
verdediging van de inverdenkinggestelde niet hindert
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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 feitenrechter.
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
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek of van onderzoek – Anonieme
inlichtingen – Regelmatigheid.
De akten van de gerechtelijke politie, van opsporingsonderzoek en van onderzoek zijn
niet onregelmatig en miskennen het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet,
alleen omdat zij voortvloeien uit inlichtingen die vervat zijn in een proces–verbaal, dat de
bron ervan niet vermeldt (Art. 56, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
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Cassatiemiddel – Onduidelijk middel – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat de miskenning van het recht van verdediging aanvoert, is niet
ontvankelijk wanneer het niet vermeldt in hoeverre de bestreden beslissing dat recht zou
hebben miskend
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Bewijsvoering – Getuigen – Verzoek om getuigenverhoor – Nut of noodzaak –
Beoordeling door de rechter – Toepassing.
De rechter in strafzaken oordeelt onaantastbaar over de noodzakelijkheid, de
raadzaamheid en de gepastheid van een bijkomende onderzoeksmaatregel; het recht van
verdediging wordt niet miskend door de enkele omstandigheid dat de rechter in strafzaken
een verzoek om een getuigenverhoor afwijst omdat hij die maatregel niet nodig acht om
tot zijn overtuiging te komen (Artikelen 153 en 190 Wetboek van Strafvordering.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Verzoek tot heropening van het
debat – Stilzwijgen van de rechter – Toepassing.
Niet onwettig is de beslissing van de commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling die de voorwaardelijke invrijheidstelling van een veroordeelde herroept
zonder acht te slaan op diens verzoek om heropening van het debat, wanneer uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat dit verzoek ter kennis was van
de commissie op het ogenblik waarop zij uitspraak deed
29 april 2003
P.2003.0182.N
nr. 270
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Onderzoeksgerechten – Volledig dossier.
Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier
30 april 2003
P.2003.0590.F
nr. 273
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Miskenning.
Uit de aangevoerde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde zelf geen inzage van het
dossier heeft gekregen, hoewel hij van dat recht gebruik wilde maken, kan niet worden
afgeleid dat zijn recht van verdediging is miskend, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat
het dossier zowel twee dagen vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling als twee dagen vóór de terechtzitting van de raadkamer ter
beschikking is gesteld van de inverdenkinggestelde en van zijn advocaat, en deze de
inverdenkinggestelde vertegenwoordigd heeft voor de eerste rechter en in hoger beroep
een conclusie heeft neergelegd (Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0607.F
nr. 279
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Terechtzitting – Inverdenkinggestelde die niet kan
verschijnen – Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd door zijn raadsman –
Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen – Onmogelijkheid – Vaststelling.
Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis, in afwezigheid van een
inverdenkinggestelde, die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd
wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis
vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (Artikelen 23, 2° en 30, §
3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
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7 mei 2003

P.2003.0607.F

nr. 279

Onderzoeksgerecht – Voorlopige hechtenis – Handhaving – Rechtspleging – Bericht van
de bepaling van de rechtsdag aan de inverdenkinggestelde en inzage van het.
M.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling bepaalt art. 30, §2, Wet
Voorlopige Hechtenis, alleen dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman van de
inverdenkinggestelde; de artikelen 21, §1, tweede lid, en 22, derde lid, van die wet regelen
alleen de rechtspleging voor de raadkamer (Artikelen 21, § 1, tweede lid, 22, derde
lid,30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Terechtzitting – Inverdenkinggestelde die niet kan
verschijnen – Inverdenkinggestelde niet vertegenwoordigd door zijn raadsman –
Onderzoeksgerecht dat zich moet verplaatsen – Onmogelijkheid – Vaststelling.
Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis in afwezigheid van een
inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd
wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis
vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (Artikelen 23, 2° en 30, §
3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0638.F
nr. 281
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Raadkamer – Neerlegging van nieuwe stukken op
de terechtzitting – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Inzage van het dossier – Geen inzage –
Miskenning.
In de onderstelling dat het neerleggen bewezen is van nieuwe stukken op de terechtzitting
zelf van de raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis en dat die stukken noch door de inverdenkinggestelde noch door zijn raadsman
konden worden geraadpleegd vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling, houdt die omstandigheid geen miskenning in van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging, wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat de
inverdenkinggestelde voor de raadkamer hetzij verzocht heeft die stukken onmiddellijk
mee te delen met het oog op de raadpleging ervan, hetzij de zaak daartoe te verdagen; dat
evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft die stukken te raadplegen nadat de beschikking was
gewezen; en dat het arrest vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling aangeboden
had die zaak te verdagen en dat hij zulks heeft geweigerd (Artikelen 22, derde en vierde
lid, en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 juni 2003
P.2003.0779.F
nr. 336
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op het onderzoek –
Verhoor van onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen – Miskenning.
De kamer van inbeschuldigingstelling miskent het algemeen beginsel van het recht van
verdediging niet wanneer ze, na de onderzoeksrechter in zijn verslag te hebben gehoord
buiten de aanwezigheid van de partijen, uitspraak doet overeenkomstig art. 235bis Sv. of
de bij die bepaling voorgeschreven maatregelen neemt, aangezien het verhoor van de
onderzoeksrechter is opgenomen in een proces–verbaal dat gevoegd is bij het dossier van
de rechtspleging, waarvan eiser inzage heeft gekregen, en deze tijdens een
daaropvolgende terechtzitting vrij tegenspraak heeft kunnen voeren, zowel over de
bewijswaarde van de betwiste getuigenis als over de pertinentie ervan t.a.v. alle gegevens
die, in die stand van de rechtspleging, aan het onderzoeksgerecht zijn voorgelegd
(Artikelen 136, eerste lid, 136bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
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25 juni 2003

P.2003.0851.F

nr. 380

Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Oproeping van de veroordeelde –
Onmogelijkheid om te verschijnen – Verzoek tot uitstel – Verwerping van het verzoek –
Redengeving.
Uit art. 10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde
regelt, blijkt enerzijds dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat
de commissie het debat naar een latere datum kan verdagen als de veroordeelde, om
redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld wordt, niet aanwezig kan
zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met
redenen moet omkleden.
22 juli 2003
P.2003.0853.F
nr. 391
Voorlopige hechtenis – Aanhoudingsbevel – Voorafgaand verhoor – Regelmatigheid –
Voorwaarde – Opmerkingen van de inverdenkinggestelde.
Het verhoor van de inverdenkinggestelde dat de onderzoeksrechter afneemt vóór de
overhandiging van een aanhoudingsbevel, houdt verband met de uitoefening van het recht
van verdediging; het is wat dat betreft voldoende dat de inverdenkinggestelde, voor de
onderzoeksrechter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten m.b.t. de hem verweten feiten en
zijn persoonlijke situatie (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
19 augustus 2003
P.2003.1184.F
nr. 404
Vordering tot internering – Vereiste vermeldingen.
De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering,
dus over de grond van de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen
anderzijds te oordelen of de in de vordering tot internering van het openbaar ministerie
gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende gedetailleerd is opdat de
inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
14 oktober 2003
P.2003.1153.N
nr. 500
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzwaring van de straf.
De appelrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin art. 6.1
E.V.R.M., wanneer hij, op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de
beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft te verdedigen (Art. 202 Wetboek van
Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Strafvordering – Kwalificatie – Wijziging.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de
grenzen van zijn bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit
hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet
toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan verdedigen, moet hij die
voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te passen of
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te preciseren
19 november 2003

P.2001.1551.F

nr. 577

Recht op uitspraak in twee instanties.
Noch het recht van verdediging, noch art. 6 E.V.R.M. waarborgen, in strafzaken, het recht
op een rechtspraak in twee instanties (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655

TUCHTZAKEN
Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk vervolgd wordt zijn onschuld staande houdt.
Het recht op een eerlijk proces en de eerbiediging van het recht van verdediging van
diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd, impliceren dat hij vrij kiest op welke wijze hij
voor de rechter zijn onschuld staande houdt (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Opdracht van de rechter – Verplichting om uitspraak te doen over alle punten van de
vordering – Hoger beroep – Vordering tot teruggave van de in uitvoering van het
bestreden vonnis betaalde sommen – Hervorming van het bestreden vonnis – Motivering.
De beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter teniet doet of
hervormt, houdt de titel tot terugvordering in van hetgeen ter uitvoering van die beslissing
van de eerste rechter werd betaald, wat impliceert dat de beslissing in hoger beroep niet
uitdrukkelijk dient te vermelden dat eiser gerechtigd is op teruggave van de in uitvoering
van het bestreden vonnis teveel betaalde sommen, ook al had hij zulks formeel gevorderd
10 januari 2003
C.2001.0579.N
nr. 25
Objectieve onpartijdigheid van de rechter – Beslissing over voorlopige maatregel –
Definitieve beslechting van het geschil.
Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een
geschilpunt te beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij
het geschilpunt definitief beslecht; dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve
beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige maatregel
28 februari 2003
C.2001.0221.N
nr. 142
Gerechtsdeurwaarder – Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Dagvaarding –
Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
De in een dagvaarding gedane woonplaatskeuze kan het voorwerp uitmaken van een
procedure tot ontkentenis (Artikelen 848 en 849 Gerechtelijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0114.F
nr. 155
Door partijen aangevoerde feiten en redenen – Bevoegdheid van de rechter om ze
ambtshalve aan te vullen.
De rechter moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
onderzoeken en mag, ongeacht de beschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de door
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hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting
opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt
op feiten die hem regelmatig ter beoordeling zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp
noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen
eerbiedigt (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
9 mei 2003
C.2000.0203.N
nr. 286
Sociale zekerheid – Werknemers – Internationale detachering – Uitzendende lidstaat –
Detacheringsbewijs – Geldigheid of waarachtigheid – Betwisting – Lidstaat van
tewerkstelling – Nationale rechter – Bevoegdheid.
De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is
niet bevoegd om de geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in
toepassing van art. 11.1.a, van de verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de
uitzendende lidstaat, te beoordelen (Art. 11.1.a Verordening Raad E.G. nr. 574/72 van 21
maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (E.E.G.) nr.
1408/71.)
2 juni 2003
S.2002.0039.N
nr. 329
Artikel 747, § 2, Ger.W. – Strekking – Laattijdige conclusie – Gevolg – Macht van de
rechter.
Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek heeft niet de strekking dat een partij die
nalaat binnen de door de rechter bepaalde termijn een conclusie te nemen hierdoor
noodzakelijk het recht verbeurt om in een latere termijn een conclusie te nemen; de
rechter mag echter op vordering van een wederpartij een deloyale proceshouding
sanctioneren en op die grond een conclusie uit het debat weren (Art. 747, § 2 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 november 2003
C.2001.0438.N
nr. 603

STRAFZAKEN
Opdrachten van de deskundige.
Behalve in geval van schending van art. 11 Ger. W., kan de aan de deskundige
voorgelegde vraag niet samenvallen met die welke de rechter moet beslechten (Art. 11
Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2003
P.2002.1400.F
nr. 118
Veroordelende beslissing – Vermelding van de wettelijke bepalingen.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing over de
strafvordering de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf bepalen, alsook die welke de straf opleggen; het
arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke slagen of verwondingen met
blijvende arbeidsongeschiktheid en de artikelen 398 en 400 Sw. vermeldt, maar verzuimt
melding te maken van art. 392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het
misdrijf definieert, is niet regelmatig met redenen omkleedt (Art. 149 Grondwet 1994;
Art. 195 Wetboek van Strafvordering.)
18 juni 2003
P.2003.0269.F
nr. 358
Strafdossier – Van valsheid beticht stuk – Onderzoek wegens valsheid in geschriften –
Aanhouden van de uitspraak.
Uit het feit alleen dat een stuk van het strafdossier het voorwerp uitmaakt van een
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onderzoek wegens valsheid in geschriften, kan niet worden afgeleid dat de rechter
verplicht is de uitspraak aan te houden tot uitspraak is gedaan over de valsheid; de rechter
beoordeelt in feite in hoeverre de uitkomst van dat onderzoek noodzakelijk is om tot zijn
overtuiging te komen m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten
15 oktober 2003
P.2003.0931.F
nr. 501
Kwalificatie – Taak van de rechter.
Het komt de rechter toe het strafbaar feit dat wordt vervolgd en zoals het in de
dagvaarding of in de verwijzingsakte omschreven wordt, te bepalen; hij mag daarbij niet
alleen steunen op een in de gewone omgangstaal gegeven omschrijving van materiële
gedragingen waarbij de telastlegging geheel of gedeeltelijk wordt gepreciseerd, maar ook
op deze telastlegging zelf, die de strafbare gedraging in de bewoordingen van de wet
weergeeft (Artikelen 145 en 182 Wetboek van Strafvordering.)
21 oktober 2003
P.2003.0757.N
nr. 515
Kwalificatie – Wijziging.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de
grenzen van zijn bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit
hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet
toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan verdedigen, moet hij die
voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te passen of
te preciseren
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577

RECHTEN VAN DE MENS
ALGEMEEN
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – Gevolgen – Begrip "wet" – Artikel
608, Ger.W..
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die op 10 december 1948 door de
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is goedgekeurd, is niet in het Belgische
recht ingevoerd en is geen wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek,
waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Artikel 8.2 – Privé–leven – Eerbiediging van de woonplaats – Inmenging van het gezag –
Huiszoekingen – Artikel 3, Wet 18 feb. 1969 – Toegang van de bevoegde agenten tot de
lokalen van bepaalde ondernemingen – Wettigheid.
Het vonnis schendt art. 8 E.V.R.M. niet, wanneer het, bij het wettigheidstoezicht op de
huiszoekingen die zijn verricht met toepassing van art. 3 W. 18 feb. 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake vervoer over
de weg, de spoorweg of de waterweg, dat de bevoegde agenten toegang verleent tot de
lokalen, terreinen, transportmiddelen, beroepsboeken en –documenten van de
ondernemingen die onderworpen zijn aan de met toepassing van die wet genomen
koninklijke besluiten, beslist dat de inmenging gegrond was op een wet, goedgekeurd met
het oog op de vervolging van de misdrijven die de openbare veiligheid in het gedrang
kunnen brengen en waarvan de bestraffing een in art. 8.2 van dat Verdrag bepaald doel
nastreeft (Art. 8.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
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en de fundamentele vrijheden.)
8 januari 2003

P.2002.0694.F

nr. 13

Artikel 6.3.d – Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Artikel 6.3.a – Dagvaarding – Voorgeschreven vermeldingen.
In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de
mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen
welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; er is voldaan aan de
verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de aard en
van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
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Omschrijving strafbare gedraging – Vereiste.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft;
aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is,
mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt
overgelaten aan de rechter (Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 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; Art. 2 Strafwetboek.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie – Rechter die zich voor de opening van
het debat over de oplossing van het geschil heeft – Verbod voor de rechter om de zaak te
berechten.
De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil
heeft uitgesproken, is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen (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.)
17 februari 2003
S.2002.0061.F
nr. 109
De omstandigheid dat de partijen, in het kader van een strafrechtspleging, niet kunnen
deelnemen aan het door de onderzoeksrechter bevolen deskundigenonderzoek, behalve en
in zoverre hij zulks gepast vindt voor het opsporen van de waarheid, is op zich geen
schending van art. 6 E.V.R.M. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
19 februari 2003
P.2002.1400.F
nr. 118
Onpartijdigheid van de rechter – Objectieve onpartijdigheid – Beslissing over voorlopige
maatregel – Definitieve beslechting van het geschil.
Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een
geschilpunt te beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij
het geschilpunt definitief beslecht; dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve
beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige maatregel
28 februari 2003
C.2001.0221.N
nr. 142
Burgerlijke zaken – Eerlijke behandeling van de zaak.
Artikel 6.1 E.V.R.M. verleent aan eenieder het recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; uit deze regel en uit
het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging vloeit voort dat aan de
procespartijen de mogelijkheid wordt geboden om tegenspraak te voeren omtrent elk stuk
of elk betoog dat van aard is het oordeel van de rechter te beïnvloeden (Art. 6.1 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
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Burgerlijke zaken – Berechting – Sluiting van de debatten – Schriftelijk advies O.M. –
Beginsel van tegenspraak – Procespartijen – Rechten – Draagwijdte – Vóór Wet 14 nov.
2000 tot wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M..
Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van
het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van
het openbaar ministerie is gegeven aan de rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig
is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld in het licht
van het gehele procesverloop (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
Straf – Levenslange opsluiting – Evenredigheid – Zwaarwichtigheid van het misdrijf –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het
E.V.R.M., en m.n. art. 3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid
van het verklaard bewezen misdrijf (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Onderzoek in strafzaken – Verhoor niet op tegenspraak verricht – Polygraaf – Schending.
Geen enkele schending van art. 6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid uit de enige
omstandigheid dat een verhoor, zelfs met behulp van een polygraaf, tijdens het
voorbereidende onderzoek niet op tegenspraak is verricht, terwijl de betwiste verklaring
en de resultaten van de daarbij horende test deel uitmaken van een dossier waarover de
partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Onderzoeksrechter – Politieambtenaren – Toepassing – Getuige – Verdachte – Verhoor.
De onderzoeksrechter en politieambtenaren dienen geen uitspraak te doen over de
gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en zijn dus niet onderworpen aan de
voorschriften van art. 6.1 E.V.R.M. Die bepaling verbiedt hen bijgevolg niet een getuige
of verdachte te verhoren in afwezigheid van degene ten laste van wie die verklaring wordt
afgenomen. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
Voorlopige hechtenis – Toepassing.
Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot
handhaving van de voorlopige hechtenis (Art. 5.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 maart 2003
P.2003.0333.F
nr. 165
Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten, behalve wanneer door de niet–inachtneming ervan het eerlijk
karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt te komen (Art. 6.1 Verdrag van 4
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nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Privé–leven – Eerbiediging – Grenzen – Inmenging – Afluisteren, kennisnemen en
opnemen van privé–communicatie of –telecommunicatie.
Art. 90ter Sv. is een norm die toegankelijk is voor de betrokkenen en die precies is
verwoord; het is een wetsbepaling die, krachtens art. 8.2 E.V.R.M., de inmenging van het
openbaar gezag in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven
toestaat (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden; Art. 90ter Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Recht om getuigen te doen verhoren – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 6.3, d, E.V.R.M. heeft geen betrekking op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de onderzoeksgerechten, die een inverdenkinggestelde naar het
vonnisgerecht verwijzen (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 6.1 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
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. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Vreemdelingen – Asielaanvraag – Verwerping – Hoger beroep – Bevestiging van de
verwerping door de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen – Raad
van State – Beroep tot nietigverklaring – Opschortende werking – Vrijheidsberoving –
Maatregel tot verwijdering – Rechtsmiddel – Daadwerkelijk rechtsmiddel – Verwijdering
– Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Het middel op grond waarvan de vreemdeling, kandidaat–vluchteling, betoogt dat hij bij
de Raad van State een beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt tegen een
beslissing van de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die hem,
op een dringend beroep, toegang, verblijf of vestiging in het Koninkrijk heeft geweigerd,
zodat hij niet van zijn vrijheid kon worden beroofd zonder dat die maatregel hem het recht
op een bij art. 13 E.V.R.M. gewaarborgd recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft
ontzegd, aangezien zijn opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering, welke zal
plaatsvinden vóór het afsluiten van de ingestelde rechtsplegingen, berust op een
veronderstelling en is dus niet ontvankelijk (Artikelen 7, eerste lid, 1°, 63–2 tot 63–5, 69,
71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
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2 april 2003

P.2003.0233.F

nr. 222

Onpartijdige rechtbank – Begrip – Criteria.
Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de rechter niet onpartijdig
is, moeten de vermoedens die een beklaagde zegt te hebben in aanmerking worden
genomen, zonder dat zij evenwel een exclusief criterium mogen vormen; er moet immers
worden onderzocht of de vrees van de betrokkene objectief verantwoord kan zijn (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.)
9 april 2003
P.2003.0072.F
nr. 236
Adoptie – Adoptie tussen een Belg en een vreemdeling – Geadopteerde ouder dan vijftien
jaar – Homologatie – Voorwaarden – Persoonlijk statuut – Vreemde wet die alleen
adoptie van minderjarigen in hun eigen belang toestaat – Eerbiediging van privé– en
gezinsleven – Beperkingen.
In zoverre art. 8 E.V.R.M. eenieder het recht op de eerbiediging van zijn privé– en
gezinsleven waarborgt , legt het de Staten niet op een persoon het statuut van adoptant of
geadopteerde toe te kennen. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 344, § 2 Burgerlijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240
Discriminatieverbod – Toepassingsgebied.
De toepassing van art. 14 E.V.R.M. krachtens hetwelk het genot van de rechten en de
vrijheden die in dat Verdrag zijn vermeld, verzekerd moet zijn zonder enig onderscheid
ook, vereist dat de feiten van het geschil onder toepassing van ten minste een van zijn
bepalingen of van zijn aanvullende protocols vallen (Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
10 april 2003
C.2002.0112.F
nr. 240
Jeugdbescherming – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Minderjarige
delinquent – Jeugdrechtbank – Vonnis – Vrijspraak van een feit en maatregel van
berisping voor een ander feit – Hoger beroep – Appelrechter – Arrest – Maatregel van
bewaring met voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten – Verklaringen van
de Minister van Justitie met weerklank in de media – Vermoeden van onschuld –
Miskenning.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de
jeugdrechter in hoger beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid
uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de objectieve, afdoende waarborgen heeft
geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te
sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appelrechter de beroepen
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de
telastlegging B bewezen te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en
zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaarde dat deze een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter de feiten van de
telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden
getrokken, en evenmin dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de
verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak heeft gedaan en de weerslag ervan
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in de media. (Art. 6, §§ 1 en 2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 40 en 151, § 1 Grondwet 1994.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Voorlopige hechtenis – Redelijke termijn – Invrijheidstelling afhankelijk gesteld van een
waarborg.
Art. 5.3 E.V.R.M., waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke
termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, bepaalt
dat de invrijheidstelling afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg voor de
verschijning van de betrokkene op de terechtzitting; het gaat niet om een absoluut recht op
invrijheidstelling onder borgsom of onder een andere waarborg, maar de rechter moet
nagaan of de doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden
bereikt. (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden; Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Voorlopige hechtenis – Redelijke termijn – Begrip – Beoordeling door de rechter.
Art. 5.3 E.V.R.M. waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke
termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld; de
uitoefening van dat recht moet worden beoordeeld in het licht van de concrete gegevens
van elke zaak (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 21, §§ 4 en 5, en 30, § 4 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis – Handhaving – Inverdenkinggestelde –
Inzage van het dossier.
Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de inverdenkinggestelde die hierom verzoekt, het recht
heeft om, vóór de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de
desbetreffende stukken van het dossier (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 30 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Toepassingsgebied – Voorlopige hechtenis.
Art. 6.3 E.V.R.M. is in de regel niet van toepassing op de beslissingen van de
onderzoeksgerechten die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doen (Art. 6.3 Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Jeugdbescherming – Maatregelen ten aanzien van minderjarigen – Minderjarige
delinquent – Jeugdrechtbank – Vonnis – Vrijspraak van een feit en maatregel van
berisping voor een ander feit – Hoger beroep – Appelrechter – Arrest – Maatregel van
bewaring met voorwaarden voor de twee bewezen verklaarde feiten – Verklaringen van
de Minister van Justitie met weerklank in de media – Onafhankelijkheid en
onpartijdigheid van de appelrechter – Miskenning.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de
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jeugdrechter in hoger beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid
uitspraak heeft gedaan, en evenmin dat hij niet de objectieve, afdoende waarborgen heeft
geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit te
sluiten, kan uit de omstandigheid alleen dat het arrest van die appelrechter de beroepen
beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die van de
telastlegging B bewezen te verklaren, waarbij hij de bewaring van de jongere beveelt en
zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaarde dat deze een prestatie van
opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl de eerste rechter de feiten van de
telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen
wegens de in de telastlegging A bedoelde feiten, niet worden afgeleid dat de
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden
getrokken, en evenmin dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de
verklaringen die de Minister van Justitie over die zaak heeft gedaan en de weerslag ervan
in de media. (Art. 6, §§ 1 en 2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 40 en 151, § 1 Grondwet 1994.)
7 mei 2003
P.2003.0292.F
nr. 277
Artikel 6.3.d – Getuigen – Verhoor – Onderzoeksgerechten – Voorlopige hechtenis –
Toepassing.
Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging
voor het bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – Beschermde
getuige.
De artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige
hechtenis te handhaven op grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de
verklaring van een beschermde getuige (Artikelen 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 102 en
104 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Ernstige aanwijzingen van schuld – Beschermde
getuige.
De artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige
hechtenis te handhaven op grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de
verklaring van een beschermde getuige (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 102 en
104 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Eerste aanvullend protocol bij het Verdrag – Artikel 1 – Waarborg van eigendomsrecht –
Inmenging van de Staat.
Art. 1, eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M., dat rechtstreeks van toepassing is in
het Belgisch recht, waarborgt in substantie het eigendomsrecht, maar staat de Lid–Staten
toe het gebruik van de goederen in overeenstemming met het algemeen belang te regelen;
die inmenging moet een juist evenwicht bewerkstelligen tussen de vereisten van het
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algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de fundamentele rechten van
het individu te beschermen; er moet bijgevolg een redelijke verhouding bestaan tussen de
aangewende middelen en het nagestreefde doel (Art. 1, eerste aanv. protocol E.V.R.M.
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
21 mei 2003
P.2003.0439.F
nr. 310
Eerlijk proces – Jeugdbescherming – Jeugdrechtbank – Maatregelen ten aanzien van
minderjarigen – Handhaving in hun milieu – Prestatie van opvoedende of filantropische
aard – Aard – Voorlopige plaatsing onder toezicht – Voorwaarden.
De jeugdrechter kan in de voorbereidende fase van de rechtspleging tot toepassing van
een van de maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet, t.a.v. de
minderjarige die vervolgd wordt wegens een als misdrijf omschreven feit, de maatregel
van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn milieu te laten en hem, in
voorkomend geval, onder het in art. 37, § 2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te plaatsen;
die zgn. maatregel van plaatsing onder voorlopig toezicht kan afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard te leveren, in
verhouding tot de leeftijd en middelen van de minderjarige, mits die voorwaarde, net als
de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe strekt de in art. 50 van de wet bepaalde
onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel of als een uitsluitend
opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de voorbereidende fase van
de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich
akkoord verklaren met die voorwaarde; de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te
plaatsen, samen met een dergelijke voorwaarde, kan noch het recht van de minderjarige
op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld miskennen, die gewaarborgd
worden bij art. 6 E.V.R.M. (Artikelen 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2003
P.2003.0524.F
nr. 308
Vermoeden van onschuld – Jeugdbescherming – Jeugdrechtbank – Maatregelen ten
aanzien van minderjarigen – Handhaving in hun milieu – Prestatie van opvoedende of
filantropische aard – Aard – Plaatsing onder voorlopig toezicht – Voorwaarden.
De jeugdrechter kan in de voorbereidende fase van de rechtspleging tot toepassing van
een van de maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet, t.a.v. de
minderjarige die vervolgd wordt wegens een als misdrijf omschreven feit, de maatregel
van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn milieu te laten en hem, in
voorkomend geval, onder het in art. 37, § 2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te plaatsen;
die zgn. maatregel van plaatsing onder voorlopig toezicht kan afhankelijk worden gesteld
van de voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard te leveren, in
verhouding tot de leeftijd en middelen van de minderjarige, mits die voorwaarde, net als
de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe strekt de in art. 50 van de wet bepaalde
onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel of als een uitsluitend
opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de voorbereidende fase van
de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich
akkoord verklaren met die voorwaarde; de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te
plaatsen, samen met een dergelijke voorwaarde, kan noch het recht van de minderjarige
op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld miskennen, die gewaarborgd
worden bij art. 6 E.V.R.M. (Artikelen 37, § 2, 2°, 50 en 52, eerste lid Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming; Artikelen 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 mei 2003
P.2003.0524.F
nr. 308
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Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Verzoek
onderzoekshandeling m.b.t. goederen – Toepassing.

tot

opheffing

van

een

In de regel is de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet met toepassing van
art. 61quater Sv., niet onderworpen aan de voorschriften van art. 6 E.V.R.M. (Art. 6
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Art. 61quater Wetboek van Strafvordering.)
21 mei 2003
P.2003.0439.F
nr. 310
Vermoeden van onschuld – Onderzoek in strafzaken – Miskenning door de
onderzoeksrechter.
Miskenning van het vermoeden van onschuld door de onderzoeksrechter is geen gebrek
dat door de onderzoeksgerechten niet kan worden hersteld (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0542.F
nr. 360
Vermoeden van onschuld – Onderzoek in strafzaken – Onderzoeksrechter – Verplichting.
De verwerping, door de onderzoeksrechter, van een verzoekschrift dat een
inverdenkinggestelde heeft ingediend met toepassing van art. 61quater Sv., kan niet
steunen op redenen die het vermoeden van onschuld van de verzoeker miskennen (Art.
6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0542.F
nr. 360
Recht op een eerlijk proces – Redenen van de vonnissen en arresten – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing tot internering – Vordering van het openbaar
ministerie – Overname van redenen.
Schending van het bij art. 6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te omkleden,
verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0719.F
nr. 361
Artikel 7.1 – Wettigheid – Strafwet – Werking in de tijd – Douane en accijnzen –
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, W. 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 bekrachtigde 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 uit de bij de W.
10 juni 1997 verrichte omvorming geen schending van art. 7.1 E.V.R.M. of van art. 15.1
I.V.B.P.R. kan worden afgeleid (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; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
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25 juni 2003

P.2003.0460.F

nr. 377

Tuchtzaken – Toepassingsgebied – Rechterlijke tucht – Rechter – Ontzetting.
Noot J.F.L., Cass., 27 juni 2003, alg. verg., AR D.03.0013.F, A.C., 2003, nr ...
27 juni 2003
D.2003.0013.F

nr. 382

Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Opdracht.
T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na
te gaan of de maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming zijn met de wet en met art. 5.1 E.V.R.M. (Art. 5.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Daadwerkelijk rechtsmiddel – Opschortende werking – Vreemdeling, kandidaat–
vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied te verlaten.
Het daadwerkelijk karakter van een door een vreemdeling, kandidaat–vluchteling,
ingesteld beroep tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten, hangt niet noodzakelijkerwijs af van de voorwaarde dat dit
beroep opschortend moet zijn. (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71, 72 en 74/6 Wet van
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – Rechtsmiddel – Maatregel van vrijheidsberoving – Weerslag.
De vrijheidsberoving van een vreemdeling, kandidaat–vluchteling, doet niet af aan het
daadwerkelijk karakter van het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld tegen de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aangezien
dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om het bevel om het
grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats is
gegrond, op te schorten of te vernietigen. (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71,
72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Voorlopige hechtenis – Vordering tot voorlopige invrijheidstelling – Vonnisgerechten –
Toepassing.
Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 27, § 1, 1°
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 augustus 2003
P.2003.1180.F
nr. 402

– 235 –

Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – Daadwerkelijk rechtsmiddel – Beoordeling.
De vraag of een vreemdeling, kandidaat–vluchteling, over een daadwerkelijk
rechtsmiddel beschikt, in de zin van art. 13 E.V.R.M., tegen de beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden beoordeeld in het
licht van de volledige rechtspleging (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71, 72 en 74/6
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
De artikelen 6 en 13, E.V.R.M. leggen niet op dat alle individuele burgers het recht
zouden hebben een nietigheidsberoep in te stellen tegen alle mogelijke algemene akten
van de overheid
25 september 2003
C.2003.0138.N
nr. 455
Vrijheid van meningsuiting – Auteursrechtelijke bescherming.
Het door de artikelen 10.1, Verdrag Rechten van de Mens en 19, Internationaal Verdrag
Burgerrechten en Politieke Rechten gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting
staat een bescherming van de originaliteit van de wijze waarop een maker van een werk
van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de weg (Art. 1, § 1 Wet
30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454
De artikelen 6 en 13, E.V.R.M. leggen niet op dat alle individuele burgers het recht
zouden hebben een nietigheidsberoep in te stellen tegen alle mogelijke algemene akten
van de overheid
25 september 2003
C.2003.0138.N
nr. 455
Recht van verdediging – Tuchtzaken – Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt
vervolgd zijn verdediging heeft voorgedragen – Invloed op de straftoemeting.
Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht
van verdediging, de appelrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een
tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de rechter heeft willen verdedigen door de
materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening houden bij de
beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. (Artikelen 6.1 en 6.3
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485
Recht van verdediging – Gebrek aan antwoord op een verweer.
Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit van het recht
van verdediging noch van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 149 Grondwet 1994.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485
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Artikel 6.3.a – Recht van de inverdenkinggestelde om op de hoogte te worden gesteld van
de.
De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering,
dus over de grond van de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen
anderzijds te oordelen of de in de vordering tot internering van het openbaar ministerie
gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende gedetailleerd is opdat de
inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
14 oktober 2003
P.2003.1153.N
nr. 500
Eerlijk proces – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
De bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. zijn, in de regel, niet van toepassing op de
onderzoeksgerechten (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Verzwaring van de straf – Voorwaarden –
Recht van verdediging.
De appelrechter miskent het recht van verdediging niet en schendt evenmin art. 6.1
E.V.R.M., wanneer hij, op het hoger beroep van het O.M., de straf verzwaart zonder de
beklaagde te verzoeken zich wat dat betreft te verdedigen (Art. 202 Wetboek van
Strafvordering; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de
wetgever niet, ter bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het
algemeen belang beschouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet voor
dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten
5 november 2003
P.2003.0810.F
nr. 556
Huwelijk – Feitelijk samenwonenden – Onderscheid – Criterium.
De bescherming van het gezinsleven houdt niet noodzakelijk in dat alle verschilpunten
tussen het huwelijk en het feitelijk samenwonen worden weggewerkt; onderzocht moet
worden of, onder meer gelet op de stand van de wetgeving in de verdragsluitende staten
en de economische belangen van het land, het onderscheid dat wordt gemaakt berust op
een objectief criterium en niet onredelijk is gelet op het beoogde doel (Art. 8 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 november 2003
S.2003.0018.N
nr. 573
Recht op een rechtbank – Hoger beroep – Termijn – Beklaagde veroordeeld bij verstek –
Beperking.
Alleen uit de omstandigheid dat de termijn van hoger beroep die van toepassing is op een
bij verstek veroordeelde beklaagde, beperkt is bij art. 203, § 1, Sv., kan geen schending
van artikel 6.1 E.V.R.M. worden afgeleid, in zoverre daarin het recht op een rechtbank is
vastgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
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3 december 2003

P.2003.1191.F

nr. 616

Recht op uitspraak in twee instanties.
Noch het recht van verdediging, noch art. 6 E.V.R.M. waarborgen, in strafzaken, het recht
op een rechtspraak in twee instanties (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655
Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek in strafzaken – Radiologisch onderzoek –
Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te ondergaan – Vereisten.
Uit de artikelen 6.3, E.V.R.M. en 14.3.g, I.V.B.P.R., volgt niet dat de verdachte, die met
zijn instemming onderworpen wordt aan een radiologisch onderzoek, vooraf de redenen
van dit onderzoek moet kennen en dat hem moet worden medegedeeld dat de resultaten
ervan tegen hem kunnen worden gebruikt
23 december 2003
P.2003.1352.N
nr. 667

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN
CULTURELE RECHTEN
Artikel 15 – Verbreiding van wetenschap en cultuur – Onmiddellijk gevolg.
Art. 15 van het Internationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten heeft
geen onmiddellijke gevolgen en doet bij de justitiabelen geen individuele rechten ontstaan
die de nationale rechterlijke instanties moeten vrijwaren (Art. 2.1 Internationaal Verdrag
inzake economische, sociale en culturele rechten.)
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14.1 – Artikel 14.2 – Artikel 14.3.e – Anonieme aangifte van misdrijf – Geldigheid.
Een gerechtelijk onderzoek is niet nietig en de vervolging die erop gesteund is is niet
onontvankelijk als strijdig met de artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d E.V.R.M., 14.1, 14.2, 14.3.e
I.V.B.P.R. en 12 Grondwet of met het recht van verdediging op de enkele grond dat het
onderzoek aangevat is ingevolge een anonieme aangifte (Artikelen 6.1, 6.2, 6.3.d Verdrag
van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 14.1, 14.2, 14.3.e Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Art. 12 Grondwet 1994.)
21 januari 2003
P.2001.1121.N
nr. 40
Artikel 15 – Omschrijving strafbare gedraging – Vereiste.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde gedraging omschrijft;
aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is,
mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt
overgelaten aan de rechter (Art. 7 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; 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; Art. 2 Strafwetboek.)
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4 februari 2003

P.2002.0615.N

nr. 83

Artikel 14.3, a – Dagvaarding – Voorgeschreven vermeldingen.
In strafzaken moet de dagvaarding derwijze zijn opgesteld dat zij aan de beklaagde de
mogelijkheid biedt het voorwerp van de telastlegging voldoende te kennen en te bepalen
welke feitelijke gedragingen hem ten laste worden gelegd; er is voldaan aan de
verplichting om de beklaagde in de bijzonderheden op de hoogte te stellen van de aard en
van de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, wanneer hij derwijze is
verwittigd dat hij zijn recht van verdediging naar behoren heeft kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981; Artikelen 145, 182 en 211 Wetboek van Strafvordering.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Artikel 14 – Artikel 14.1 – Recht op een onpartijdige rechterlijke instantie – Rechter die
zich voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil heeft – Verbod voor
de rechter om de zaak te berechten.
De rechter die zich reeds voor de opening van het debat over de oplossing van het geschil
heeft uitgesproken, is niet meer gerechtigd om de zaak te beslissen (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.)
17 februari 2003
S.2002.0061.F
nr. 109
Artikel 14 – Belastingrecht.
Artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van
19 december 1966 is niet van toepassing op de geschillen over rechten en verplichtingen
in belastingzaken, tenzij een rechtspleging in belastingzaken leidt of kan leiden tot een
naar aanleiding van strafvordering uitgesproken straf in de zin van die bepaling (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.)
21 februari 2003
F.2001.0014.N
nr. 126
Artikel 14.1 – Onpartijdige rechtbank – Begrip – Criteria.
Om te stellen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen dat de rechter niet onpartijdig
is, moeten de vermoedens die een beklaagde zegt te hebben in aanmerking worden
genomen, zonder dat zij evenwel een exclusief criterium mogen vormen; er moet immers
worden onderzocht of de vrees van de betrokkene objectief verantwoord kan zijn (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.)
9 april 2003
P.2003.0072.F
nr. 236
Artikel 14 – Artikel 14.5 – Recht op uitspraak in twee instanties.
Art. 14.5 I.V.B.P.R. geeft eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld "het recht
zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege
overeenkomstig de wet"; die bepaling is echter niet van toepassing op de personen die,
krachtens de Belgische wetgeving, rechtstreeks zijn verwezen naar een hoger
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rechtscollege zoals het hof van beroep; dat is het geval wanneer de appelrechter de bij
hem aanhangig gemaakte zaak aan zich trekt (Art. 14.5 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 215 Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2003
P.2003.0122.F
nr. 276
Artikel 15.1 – Wettigheid – Strafwet – Werking in de tijd – Douane en accijnzen –
Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, W. 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 bekrachtigde 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 uit de bij de W.
10 juni 1997 verrichte omvorming geen schending van art. 7.1 E.V.R.M. of van art. 15.1
I.V.B.P.R. kan worden afgeleid (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; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
25 juni 2003
P.2003.0460.F
nr. 377
Artikel 14.5 – Principe van de dubbele aanleg – Rechtstreekse werking – Conflict met
regel van intern recht – Voorrang.
Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld
het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde
en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 209 Kieswet (impliciet)
2 september 2003
P.2001.0980.N
nr. 408
Artikel 19 – Vrijheid van meningsuiting – Auteursrechtelijke bescherming.
Het door de artikelen 10.1, Verdrag Rechten van de Mens en 19, Internationaal Verdrag
Burgerrechten en Politieke Rechten gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting
staat een bescherming van de originaliteit van de wijze waarop een maker van een werk
van letterkunde of kunst zijn ideeën en concepten uitdrukt, niet in de weg (Art. 1, § 1 Wet
30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
25 september 2003
C.2003.0026.N
nr. 454
Artikel 14.3, a – Recht van de inverdenkinggestelde om op de hoogte te worden gesteld
van de.
De onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over een vordering tot internering,
dus over de grond van de strafvordering, treden enerzijds op als vonnisgerecht en dienen
anderzijds te oordelen of de in de vordering tot internering van het openbaar ministerie
gegeven omschrijving van de ten laste gelegde feiten voldoende gedetailleerd is opdat de
inverdenkinggestelde zijn recht van verdediging doelmatig zou kunnen uitoefenen (Art.
6.3, a Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, a 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.)
14 oktober 2003

P.2003.1153.N

nr. 500

Artikel 14.5 – Rechtspraak in twee instanties.
Schending van art. 14.5 I.V.B.P.R. valt niet af te leiden uit de omstandigheid alleen dat
het appelgerecht de beslissing van de eerste rechter teniet doet en over de zaak zelf
uitspraak doet bij wege van een nieuwe beslissing (Art. 14.5 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655
Artikel 14 – Artikel 14, § 3, g – Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek in strafzaken –
Radiologisch onderzoek – Toestemming van de persoon die het onderzoek dient te
ondergaan – Vereisten.
Uit de artikelen 6.3, E.V.R.M. en 14.3.g, I.V.B.P.R., volgt niet dat de verdachte, die met
zijn instemming onderworpen wordt aan een radiologisch onderzoek, vooraf de redenen
van dit onderzoek moet kennen en dat hem moet worden medegedeeld dat de resultaten
ervan tegen hem kunnen worden gebruikt
23 december 2003
P.2003.1352.N
nr. 667

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Vonnis dat de voorlopige opschorting toestaat.
Het gezag van gewijsde van het vonnis dat de voorlopige opschorting toekent op grond
van art. 15 van de Wet op het gerechtelijk akkoord op basis van een voorlopige
beoordeling van de continuïteit van de onderneming, wordt niet geschonden door het
vonnis waarbij nadien de voorlopige opschorting ongedaan wordt gemaakt en het
faillissement wordt uitgesproken, ook al wordt in dat vonnis het tijdstip van staking van
betaling bepaald op de dag dat de akkoordaanvraag werd ingediend. (Impliciet) (Art. 23
Gerechtelijk Wetboek; Art. 15 Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
10 januari 2003
C.2001.0418.N
nr. 23
Vonnis dat beslist over de ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering – Vonnis
met gezag van gewijsde.
Een vonnis dat beslist dat de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gedeeltelijk
gegrond is en de zaak verder onbepaald uitstelt, heeft ten opzichte van de
ontvankelijkheid van de vordering gezag van gewijsde. (Artikelen 19 en 24 Gerechtelijk
Wetboek.)
21 januari 2003
P.2002.0088.N
nr. 41
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing – Arrest van
buitenvervolgingstelling.
Behalve wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling verzachtende omstandigheden of
verschoningsgronden aanneemt of de wet haar de bevoegdheid toekent om als
vonnisgerecht over de grond van de zaak te oordelen, wijst ze arresten die geen gezag van
gewijsde hebben, zodat het O.M., na een arrest van buitenvervolgingstelling, de
heropening van het onderzoek wegens nieuwe bezwaren kan vorderen en de burgerlijke
partij ook een rechtsvordering voor de burgerlijke gerechten kan instellen
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2 april 2003

P.2003.0040.F

nr. 221

Vreemdelingen – Koninklijk besluit tot uitzetting – Vordering tot schorsing – Raad van
State – Arrest – Verwerping – Gezag van gewijsde.
Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling
ingestelde vordering tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet
dat een dergelijke vordering nogmaals wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de
verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag van gewijsde verkrijgen,
al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond
16 april 2003
P.2003.0438.F
nr. 256
Draagwijdte – Verzekeringen – Oplichting – Poging – Vrijspraak – Twijfel – Gevolg –
Klacht wegens diefstal – Aangiften van schade.
De beslissing waarbij de zaakvoerder van de verzekerde vennootschap, wegens het
bestaan van twijfel, vrijgesproken wordt van de telastleggingen van valsheid in
geschriften, gebruik van valse stukken en poging tot oplichting van de verzekering is geen
dwingende reden om de door hem ingediende klacht wegens diefstal en de door hem bij
de verzekeringsmaatschappij ingediende aangiften van schade als waarheidsgetrouw en
aannemelijk te beschouwen. (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
15 september 2003
C.2002.0480.F
nr. 435
Machtsoverschrijding – Eindvonnis – Onderscheid.
Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig
is omdat hij daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een
eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend,
miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet (Artikelen 19 en 24
Gerechtelijk Wetboek.)
13 oktober 2003
S.2003.0010.F
nr. 493
Begrip en gevolgen.
De beslissing met betrekking tot een bepaald geschilpunt heeft geen gezag van gewijsde
ten aanzien van de rechter in hoger beroep aan wie hetzelfde geschilpunt wordt
voorgelegd ingevolge een regelmatig hoger beroep (Art. 26 Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2003
C.2001.0365.N
nr. 523
Onrechtmatige daad – Vordering tot schadevergoeding voor bepaalde schade –
Mogelijkheid tot vordering van schadevergoeding voor andere schade uit hetzelfde feit in
een andere procedure – Beperking.
Wanneer het slachtoffer van een onrechtmatige daad vergoeding vordert voor bepaalde
hieruit voortvloeiende schade doch niet voor andere en de rechter zich bijgevolg niet over
die andere schade uitspreekt, verhindert het gezag van het rechterlijk gewijsde niet dat het
slachtoffer in een andere procedure vergoeding vordert voor die andere schade tenzij
wanneer de rechter door die beslissing de gehele tegenwoordige en toekomstige schade
heeft willen vergoeden (Artikelen 23 en 25 Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2003
C.2002.0465.N
nr. 659
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde is beperkt tot hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist met betrekking tot hetgeen aan de beklaagde ten laste wordt
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gelegd, rekening houdend met de redenen die de noodzakelijke grondslag van de
beslissing in strafzaken vormen
18 december 2003
C.2002.0344.N
nr. 658

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidsgerechten – Geschil – Arbeidsovereenkomst – Bediende – Zeeman – Samenstelling
van de zetel.
Wanneer de werknemer de hoedanigheid van bediende heeft en zeeman is, moet de
raadsheer in sociale zaken benoemd zijn als werknemer–bediende en bovendien in de
mate van het mogelijke behoren of behoord hebben tot de zeelieden. (Art. 104, tweede en
zevende lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 februari 2003
S.2002.0083.N
nr. 110
Samenstelling van het rechtscollege – Onverenigbaarheid – Objectieve onpartijdigheid –
Beslissing over voorlopige maatregel – Definitieve beslechting van het geschil.
Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een
geschilpunt te beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij
het geschilpunt definitief beslecht; dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve
beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige maatregel
28 februari 2003
C.2001.0221.N
nr. 142
Samenstelling van het rechtscollege – Heropening van het debat – Ontvankelijkheid van
het hoger beroep – Exceptie die voordien niet in het debat was tussen partijen – Wijziging
van het rechtscollege.
Wanneer bij tussenarrest het debat werd heropend teneinde de partijen toe te laten hun
verweermiddelen voor te dragen nopens een exceptie van niet–ontvankelijkheid van het
hoger beroep die zij niet hadden ingeroepen, dient het arrest dat uitsluitend uitspraak doet
over de exceptie die voor de heropening niet het voorwerp is geweest van het debat, te
worden gewezen door de rechters die de terechtzitting na de heropening van het debat
hebben bijgewoond (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2003
C.2001.0091.N
nr. 189
Samenstelling van het rechtscollege – Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van
een ander gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak.
Het verbod voor de rechter om in verschillende rechterlijke ambten kennis te nemen van
hetzelfde geschil, is gegrond op objectieve vereisten van rechterlijke organisatie en is
essentieel voor de rechtsbedeling, zodat het de openbare orde raakt en dus voor het eerst
voor het Hof van Cassatie kan worden voorgedragen (Art. 292, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0220.F
nr. 243
Samenstelling van het rechtscollege – Verbod aan de rechter om bij het uitoefenen van
een ander gerechtelijk ambt kennis te nemen van dezelfde zaak – Door de rechtbank van
eerste aanleg bevolen ontbinding en verdeling – Geschil betreffende toepassing van
artikel 1278, vierde lid, Ger.W. aanhangig gemaakt bij hof van beroep.
Het arrest van een kamer van het hof van beroep, dat gewezen is in een geschil over de
toepassing van art. 1278, vierde lid, Ger.W., waarin een raadsheer zitting had, die als
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rechter deel uitmaakte van de rechtbank van eerste aanleg die voordien de vereffening en
de verdeling had bevolen van de gemeenschap die tussen de partijen had bestaan, is
gewezen door een rechter die vroeger bij de uitoefening van een ander rechterlijk ambt
reeds van de zaak kennisnam. (Art. 292, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0220.F
nr. 243
Beslissing gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander ambt
van de zaak heeft kennisgenomen.
Wanneer een rechter in de rechtbank van eerste aanleg eerst van het geschil heeft
kennisgenomen als rechter in eerste aanleg die uitspraak deed over zijn bevoegdheid en de
zaak naar de politierechtbank verwees, leidt dit tot nietigheid van het vonnis dat is
gewezen door dezelfde magistraat die nadien over die zaak uitspraak doet als rechter in
hoger beroep tegen het door de politierechtbank gewezen vonnis (Art. 292, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2001.0555.F
nr. 526

STRAFZAKEN
Onderzoeksmaatregel – Deskundigenonderzoek – Samenstelling van de zetel.
De aanwezigheid van de magistraten die een deskundigenonderzoek hebben bevolen, is
niet wettelijk vereist voor de beslissing na de uitvoering van de onderzoeksmaatregel.
(Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 januari 2003
P.2002.0102.N
nr. 42
Wettig verhinderde rechter bij de uitspraak – Vervanging – Eenparigheid van de rechters
die hebben beraadslaagd.
De omstandigheid dat een vonnis mede is uitgesproken door een rechter die, met
toepassing van artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, is aangewezen om een
andere rechter die wettig verhinderd is om de uitspraak van dat vonnis waarover hij
overeenkomstig artikel 778 van hetzelfde wetboek heeft beraadslaagd bij te wonen, bij die
uitspraak te vervangen, belet niet dat het vonnis door de rechters die over de zaak
beraadslaagd hebben met eenparigheid gewezen wordt en dat deze eenparigheid
rechtsgeldig wordt vastgesteld. (Artikelen 779, tweede lid, en 778 Gerechtelijk Wetboek;
Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
25 maart 2003
P.2002.1387.N
nr. 201
Samenstelling van het rechtscollege – Tegenstrijdige vermeldingen.
Wanneer uit de lezing van de processen–verbaal van de terechtzittingen blijkt dat de
rechters die de beslissing hebben ondertekend, tevens de behandeling van de zaak hebben
bijgewoond, kan het Hof vaststellen dat art. 779, Ger. W. is nageleefd, al vermeldt het
proces–verbaal van de terechtzitting van de uitspraak een andere samenstelling van het
rechtscollege (Artikelen 779, eerste lid, en 782 Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Samenstelling van de zetel – Onverenigbaarheden – Rechter die vroeger bij het uitoefenen
van een ander rechterlijk ambt kennis heeft genomen van de zaak.
De rechter die enkel zetelt op een zitting die een zaak in voortzetting stelt of uitstelt
zonder enige beslissing over de zaak te nemen, neemt geen kennis van de zaak in de zin
van artikel 292 Gerechtelijk Wetboek (Art. 292 Gerechtelijk Wetboek.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
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Samenstelling van de zetel – Rechters die niet alle zittingen over de zaak hebben
bijgewoond.
Wordt vernietigd het arrest van veroordeling in strafzaken dat niet werd gewezen door de
rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond (Art. 779, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0513.N
nr. 495
Strafvordering – Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Samenstelling – Magistraat die uitspraak heeft gedaan over het hoger beroep van de
inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking – Regeling van rechtsgebied –
Vernietiging van de verwijzingsbeschikking – Zelfde magistraat – Cumulatie van ambten.
Van de bij art. 292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een
magistraat, die deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
heeft gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur–generaal t.g.v. de
vernietiging van die beschikking na regeling van rechtsgebied (Art. 292, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521
Voorlopige hechtenis – Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling –
Kamervoorzitter in het hof van beroep – Vroegere kennisname – Voorzitter van het hof
van assisen – Ander rechterlijk ambt – Nietigheid.
Wanneer een kamervoorzitter in het hof van beroep eerst van de zaak heeft
kennisgenomen als voorzitter van het hof van assisen, waarbij hij een gedeelte van het
debat over de grond van de zaak heeft geleid, en vervolgens, in de uitoefening van een
ander rechterlijk ambt, als lid van de kamer van inbeschuldigingstelling in dezelfde zaak
uitspraak heeft gedaan over de handhaving van de voorlopige hechtenis van de
beschuldigde, is het arrest van die kamer van inbeschuldigingstelling nietig (Art. 292,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2003
P.2003.1485.F
nr. 601

RECHTERLIJKE TUCHT
Plaatsvervangende rechter – Plaatsvervangende rechter die tekort gekomen is aan zijn
plichten of afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt – Tuchtvordering –
Aanbod van ontslag.
De plaatsvervangende rechter die is veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en gebruik,
heeft door zijn gedrag 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
uit zijn ambt, zelfs als hij zijn ontslag heeft aangeboden, daar die omstandigheid het
instellen van een tuchtvordering niet kan tegenhouden en evenmin grond kan opleveren
tot opschorting van de beslissing in de zaak (Artikelen 404, 405, 409 en 426 Gerechtelijk
Wetboek.)
12 juni 2003
D.2003.0010.N
nr. 345
Rechter – Gedrag – Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Waardigheid
van het ambt – Ontzetting.
De rechter die, door een in kracht van gewijsde gegaan arrest, schuldig is verklaard aan
feiten van misbruik van vertrouwen en daden van ontrouw in het beheer van
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faillissementen, alsook aan overtredingen van de vennootschappenwetgeving, maar de
gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft genoten, heeft door zijn
gedrag afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en is bijgevolg niet meer
waardig om deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht; het Hof ontzet
hem bijgevolg uit zijn ambt (Art. 152, tweede lid Grondwet 1994; Artikelen 404, 405,
409, 417 tot 420, en 422 tot 426 Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2003
D.2003.0013.F
nr. 382
Rechter – Ontzetting – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.1 – Toepassingsgebied.
Noot J.F.L., Cass., 27 juni 2003, alg. verg., AR D.03.0013.F, A.C., 2003, nr ...
27 juni 2003
D.2003.0013.F

nr. 382

Rechter en voorzitter van de rechtbank van koophandel – Geen voorlopige schorsing
gedurende de strafrechtelijke vervolgingen – Opschorting van de uitspraak van de
strafrechtelijke veroordeling – Tuchtstraf – Weerslag.
Noch de beslissing van het hof van beroep om de betrokken magistraat tijdens de duur
van de vervolgingen niet voorlopig te schorsen noch de hem toegekende opschorting van
de uitspraak van de veroordeling sluiten een strenge tuchtstraf uit (Art. 417 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 november 2003
D.2003.0015.F
nr. 572
Rechter en voorzitter van de rechtbank van koophandel – Opschorting van de uitspraak
van de strafrechtelijke veroordeling – Ambtsplichten – Waardigheid van het ambt –
Tuchtvordering.
De rechter van de rechtbank van koophandel en voorzitter van die rechtbank tegen wie
feiten die zijn aangemerkt als valsheid en gebruik van valse stukken, poging tot oplichting
en poging tot vervalsing van akten van zijn ambt, bij een in kracht van gewijsde gegaan
arrest, bewezen zijn verklaard, heeft ernstige twijfels kunnen doen rijzen aan zijn
persoonlijke integriteit en die van de hele rechterlijke macht, zijn ambtsplichten verzuimd
en afbreuk gedaan aan de waardigheid van zijn ambt en het Hof van cassatie legt hem
derhalve bij wijze van tuchtstraf een schorsing van één jaar op. (Artikelen 404, 405 en
409 Gerechtelijk Wetboek.)
13 november 2003
D.2003.0015.F
nr. 572

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
"Non bis in idem" – Strafzaken.
Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging
dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien
dat de eerste definitief beslechte vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon
betreffen
4 februari 2003
P.2002.0494.N
nr. 81
"Non bis in idem" – Strafzaken – Overtreding van het W.I.B. met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden – Veroordeling – Het hoofdelijk gehouden zijn tot betaling
van de ontdoken belasting.
Het hoofdelijk gehouden zijn tot ontdoken belasting levert geen miskenning van de regel
"non bis in idem" op. (Art. 458, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
4 februari 2003
P.2002.0494.N
nr. 81
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Niet–terugwerkende kracht van een wet – Belastingwet.
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen 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 die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen,
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten
die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar
ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet–terugwerkende kracht van een wet.
Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter van aftrekbare bedrijfslasten
ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten
die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs
wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (Art. 50, 8° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
21 februari 2003
F.2001.0016.N
nr. 127
Onpartijdigheid van de rechter – Burgerlijke zaken – Beslissing over voorlopige
maatregel – Definitieve beslechting van het geschil.
Uit het enkele feit dat een rechter een voorlopige maatregel heeft bevolen alvorens een
geschilpunt te beslechten volgt niet dat hij niet meer objectief onpartijdig is wanneer hij
het geschilpunt definitief beslecht; dit is niet anders wanneer hij bij de definitieve
beslissing verwijst naar de uitspraak over de voorlopige maatregel
28 februari 2003
C.2001.0221.N
nr. 142
Eerlijkheid bij het zoeken naar bewijzen in strafzaken – Polygraaf – Toepassing.
Geen enkele miskenning van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerlijkheid bij
het zoeken naar bewijzen kan worden afgeleid uit de omstandigheid dat een beschuldigde,
tijdens het voorbereidende onderzoek, niet heeft kunnen tussenkomen in een verhoor van
een inverdenkinggestelde dat met een polygraaf is verricht, en evenmin uit de
omstandigheid dat hij ongeschikt werd geacht om zelf een dergelijke test te ondergaan
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151
De rechter mag geen toepassing maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling
wordt geschonden – Stedenbouw – Regularisatievergunning en vergelijk – Algemeen
rechtsbeginsel van behoorlijk bestuur – Overeenstemming – Toetsing door de rechter.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag
maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling wordt geschonden, waarvan art.
159 Gw. 1994 een bijzondere toepassing vormt, mag de rechter geen toepassing maken
van een besluit dat een algemeen rechtsbeginsel, zoals het algemeen rechtsbeginsel van
behoorlijk bestuur, schendt (Art. 159 Grondwet 1994.)
8 april 2003
P.2002.1165.N
nr. 233
Beginsel van behoorlijk bestuur – Inkomstenbelastingen.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen indien die
leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat; deze beginselen kunnen aldus
niet tot gevolg hebben dat het bestuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een
nieuwe aanslag te vestigen waar zij daartoe verplicht is ingevolge een dwingende
wetsbepaling
16 mei 2003
F.2001.0081.N
nr. 304
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Strafzaken – Debat op tegenspraak – Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging
21 mei 2003
P.2003.0439.F
nr. 310
Wettelijkheidsbeginsel – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Eerbiediging
van de gewettigde verwachtingen van de ander.
Onwettig is het arrest dat beslist dat er geen grond bestaat tot terugvordering van het
onverschuldigd betaalde en dat berust op de eerbiediging van de gewettigde
verwachtingen van de ander (Artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.)
26 mei 2003
S.2001.0108.F
nr. 318
Strafzaken – Recht van gelijkheid der wapens – Redenen van de vonnissen en arresten –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing tot internering – Vordering van het
openbaar ministerie – Overname van redenen.
Schending van het bij art. 6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te omkleden,
verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0719.F
nr. 361
Strafzaken – Bewijs – Algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de
bewijsvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering wordt niet
miskend door het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, tegenover de
conclusie van de inverdenkinggestelde m.b.t. de vraag over de voorwaarden waarin de
onderzoekers in een flatgebouw zijn binnengedrongen, stelt "dat er geen grond bestaat om
uit te weiden over de omstandigheden waarin de onderzoekers het gebouw waarin zich het
appartement bevindt, waarin een mede–inverdenkinggestelde woonde, hebben kunnen
binnendringen, aangezien dergelijke inlichtingen een bedreiging zouden kunnen vormen
voor burgers die geen uitstaans hebben met de aan de inverdenkinggestelde verweten
feiten" (Art. 28bis, § 3 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0851.F
nr. 380
Vermoeden van onschuld – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Proeftijd –
Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten – Herroeping – Redenen van de beslissing tot
herroeping – Miskenning van het vermoeden van onschuld.
De beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling miskent het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het vermoeden van onschuld, wanneer het beslist dat
de inverdenkingstelling wegens nieuwe feite die misdrijven vormen, bewijst dat de
betrokkene heeft volhard in delinquent gedrag dat anderen ernstige schade heeft
toegebracht, terwijl hij zich ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen in het kader
van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling
17 september 2003
P.2003.1018.F
nr. 438
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Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering – Toepassingsgebied –
Ontbinding van de overeenkomst.
De exceptie van niet–uitvoering inzake wederkerige overeenkomsten is toepasselijk op de
rechtsverhouding die tussen de partijen ontstaat ingevolge de ontbinding van de
overeenkomst (Artikelen 1184 en 1612 Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet–uitvoering bij wederkerige
overeenkomsten laat toe dat de contractant zonder tussenkomst van de rechter de
uitvoering van de eigen verbintenissen opschort
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586

RECHTSBIJSTAND
Cassatieberoep – Personen bevoegd om cassatieberoep in te stellen.
Alleen de procureur–generaal bij het hof van beroep is bevoegd om, in de bij de wet
bepaalde gevallen, cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen over een verzoek om
rechtsbijstand (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juli 2003
P.2003.0921.F
nr. 393

RECHTSMISBRUIK
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 (Art. 1134, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Vordering in rechte – Tergend geding – Misbruik van het recht om in rechte op te treden.
Een geding kan niet alleen tergend zijn wanneer een partij de bedoeling heeft een andere
partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te treden
uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een
bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.
31 oktober 2003
C.2002.0602.F
nr. 546

RECHTSPERSOONLIJKHEID
Strafzaken – Strafvordering gelijktijdig ingesteld tegen de rechtspersoon en degene die
bevoegd is deze te vertegenwoordigen – Aanwijzing door de strafrechter van een
lasthebber ad hoc – Artikel 2bis, V.T.Sv. – Hoger beroep – Niet–oproeping van de
lasthebber ad hoc – Recht van verdediging.
Miskent het recht van verdediging van de lasthebber ad hoc, aangewezen door de
correctionele rechtbank in toepassing van artikel 2bis V.T.Sv. om de rechtspersoon tegen
wie de strafvordering wordt ingesteld te vertegenwoordigen, het arrest dat oordeelt dat de
aanwijzing van een lasthebber ad hoc zich niet opdringt, dat de telastlegging ten aanzien
van de rechtspersoon bewezen is en deze veroordeelt, wanneer, uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de lasthebber ad hoc, in deze hoedanigheid, werd
opgeroepen in de zaak en werd gehoord. (Art. 2bis Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering.)
7 januari 2003
P.2002.0271.N
nr. 10
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Strafrechtelijk misdrijf – Toerekenbaarheid – Rechtspersonen – Fysieke personen –
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid.
Wanneer een rechtspersoon een misdrijf pleegt, weegt de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid op de natuurlijke personen door wier tussenkomst de rechtspersoon
gehandeld heeft, en moet de bodemrechter de persoonlijke daad vaststellen waaruit hij de
deelname van de beklaagde, als dader of mededader, aan het misdrijf afleidt, en de
feitelijke omstandigheden vermelden waaruit blijkt dat de rechtspersoon gehandeld heeft
door tussenkomst van de beklaagde
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Burgerlijke zaken – Toetsing van de wettigheid – Begrip – Beschikkingsbeginsel.
Niet regelmatig met redenen omkleed is het bestreden arrest dat het Hof van Cassatie niet
in staat stelt na te gaan of het arbeidshof artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
waarin het beschikkingsbeginsel is neergelegd, in acht genomen heeft (Art. 149
Grondwet 1994.)
13 januari 2003
S.2001.0179.F
nr. 28
Strafzaken – Hoger beroep – Beslissing – Eigen redenen – Beroepen vonnis aangetast
door nietigheid.
Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen
omdat ze het door nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart
15 januari 2003
P.2002.1296.F
nr. 30
Burgerlijke zaken – Partij – Stelling – Verwijzing door de rechter – Verplichting –
Afwezigheid – Gevolg – Motivering.
De rechter die in een redengeving van zijn beslissing verwijst naar de stelling van een
partij dient niet aan te duiden of deze stelling mondeling is voorgedragen dan wel of zij
blijkt uit een schriftelijke conclusie en desgevallend uit welke conclusie; de afwezigheid
van een dergelijke verwijzing heeft niet tot gevolg dat de motivering onduidelijk of
onregelmatig is. (Art. 149 Grondwet 1994.)
9 mei 2003
C.2001.0029.N
nr. 289
Melding van de rechtspraak van het Hof – Geldigheid.
Wanneer de rechter, na zijn beslissing met redenen te hebben omkleed, enkel melding
maakt van de rechtspraak van het Hof, doet hij geen uitspraak krachtens die rechtspraak
en verleent hij daaraan niet het kenmerk van een als regel geldende beschikking (Art. 6
Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2003
P.2003.0518.N
nr. 496
Beroepen beslissing – Nietigheid – Beslissing in hoger beroep – Eigen redenen.
De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen
redenen, neemt de mogelijke nietigheid ervan niet over
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557
Burgerlijke zaken – Openbare orde – Excepties van openbare orde – Geen middel
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betreffende die excepties – Vermoeden dat de rechter over dat punt uitspraak heeft
gedaan – Impliciete beslissing – Motivering.
De rechters worden vermoed ambtshalve te hebben beslist over de excepties die de
openbare orde raken en die de partijen voor hen niet hebben opgeworpen
22 december 2003
S.2003.0047.F
nr. 664

GEEN CONCLUSIE
Strafvordering – Veroordelende beslissing – Aanwijzing van de wettelijke bepalingen.
Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moeten in strafzaken de veroordelende
beslissingen opgave doen van de wetsbepalingen waarbij een straf wordt bepaald, evenals
van de bepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf worden vastgesteld; de bepaling in artikel 22, tweede lid,
Milieuvergunningsdecreet bevat alle bestanddelen van de aan eiser opgelegde
verplichting; artikel 39, § 1, 2°, Milieuvergunningsdecreet bepaalt de straf bij het niet–
naleven van deze decretale bepaling (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid,
en 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 22, tweede lid, en 39, § 1, 2°
Decr. Vl. R. 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
4 februari 2003
P.2002.0615.N
nr. 83
Veroordeling op de strafvordering – Opgave van de toegepaste wettelijke bepalingen –
Plaats in de beslissing.
Is zonder belang, de plaats in het vonnis of het arrest waar de aanwijzing van de wettelijke
bepalingen waarin de feiten strafbaar worden gesteld en waarin een straf wordt gesteld,
voorkomt
11 februari 2003
P.2002.0670.N
nr. 95
Reden strijdig met het dictum – Reden niet strijdig met het dictum.
De omstandigheid dat een reden van een arrest niet in strijd is met het dictum van dat
arrest, heft de eventuele tegenstrijdigheid tussen een andere reden van het arrest en dat
dictum niet op. (Art. 149 Grondwet 1994.)
14 maart 2003
C.2002.0142.N
nr. 167
Strafvordering – Veroordelende beslissing – Vermelding van de wettelijke bepalingen.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed, moet de veroordelende beslissing over de
strafvordering de wettelijke bepalingen vermelden die de bestanddelen van het aan de
beklaagde ten laste gelegde misdrijf bepalen, alsook die welke de straf opleggen; het
arrest dat de beklaagde veroordeelt wegens opzettelijke slagen of verwondingen met
blijvende arbeidsongeschiktheid en de artikelen 398 en 400 Sw. vermeldt, maar verzuimt
melding te maken van art. 392 van dat wetboek, dat het moreel bestanddeel van het
misdrijf definieert, is niet regelmatig met redenen omkleedt (Art. 149 Grondwet 1994;
Art. 195 Wetboek van Strafvordering.)
18 juni 2003
P.2003.0269.F
nr. 358
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Oproeping van de veroordeelde –
Onmogelijkheid om te verschijnen – Verzoek tot uitstel – Verwerping van het verzoek –
Redengeving.
Uit art. 10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde
regelt, blijkt enerzijds dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat
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de commissie het debat naar een latere datum kan verdagen als de veroordeelde, om
redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld wordt, niet aanwezig kan
zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met
redenen moet omkleden.
22 juli 2003
P.2003.0853.F
nr. 391
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Oorzakelijk verband tussen fout en
schade – Beoordeling door de rechter.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies, moet de rechter, die oordeelt dat er
een oorzakelijk verband is tussen de fout van een beklaagde en het ongeval, niet
uitdrukkelijk vaststellen dat het ongeval, zoals het zich concreet heeft voorgedaan, zonder
die fout niet op dezelfde wijze zou zijn gebeurd
30 september 2003
P.2002.1228.N
nr. 463
Deskundigenverslag – Inachtneming door de rechter.
Het feit dat de rechter acht slaat op bepaalde gegevens van een deskundigenverslag
impliceert niet dat hij de besluiten ervan overneemt
17 oktober 2003
C.2003.0015.F
nr. 509

OP CONCLUSIE
Beslissing – Conclusie niet meer ter zake dienend.
De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie die niet meer ter zake dienend is
wegens zijn beslissing (Art. 149 Grondwet 1994.)
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Voldoende bezwaren – Conclusie
– Antwoord.
Door de onaantastbare vaststelling dat voldoende bezwaren al dan niet bestaan,
beantwoorden de onderzoeksgerechten de conclusie waarin het bestaan van dergelijke
bezwaren betwist of in feite aangevoerd wordt
29 januari 2003
P.2002.1368.F
nr. 64
Appelconclusie – Herneming van in eerste aanleg genomen conclusie – Afwezigheid in
hoger beroep van grieven tegen die beslissing – Antwoord van de appelrechter.
Wanneer de eerste rechter een in conclusie voorgedragen verweer beantwoordt en er tegen
zijn beslissing geen grieven worden ingebracht voor de appelrechter, is deze laatste niet
meer gehouden dit verweer te beantwoorden, ook al wordt in de appelconclusie de
conclusie in eerste aanleg uitdrukkelijk hernomen
(Art. 210 Wetboek van
Strafvordering.)
18 februari 2003
P.2002.0332.N
nr. 112
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vordering van het openbaar ministerie – Overname
van redenen.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling de redenen
van de vordering van het O.M. over te nemen, zonder ze uitdrukkelijk te herhalen
26 maart 2003
P.2003.0136.F
nr. 206
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Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Bezwaren – Redengeving –
Antwoord op conclusies.
De beslissingen van de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de
rechtspleging, moeten gemotiveerd zijn door de vaststelling van voldoende of
onvoldoende bezwaren; er bestaat, wat dat betreft, evenwel geen wettelijke bepaling die
de omvang van het antwoord op conclusies regelt (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 128, 129, 130 en 135 Wetboek van Strafvordering.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Bezwaren – Vaststelling.
De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan, die door het onderzoek zijn
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkel wettelijke
bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te geven waarom die
onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende
bezwaren aanvoert of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg daarop door de
onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan (Artikelen 128, 129, 130,
229 en 231 Wetboek van Strafvordering.)
2 april 2003
P.2003.0040.F
nr. 221
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Begrip – Beoordeling door de
rechter – Afwezigheid van fout in hoofde van een partij – Gevolgtrekking.
Is niet naar recht verantwoord het vonnis dat, uit het feit dat een botsing plaatsgreep en uit
de afwezigheid van een bewezen fout in hoofde van de ene bestuurder, een fout in
oorzakelijk verband met de schade in hoofde van de andere bestuurder afleidt en deze
bestuurder vervolgens aansprakelijk stelt voor de geleden schade (Artikelen 1315, 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
4 april 2003
C.2002.0139.N
nr. 226
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beslissing tot internering – Vordering van het
openbaar ministerie – Overname van redenen – Recht op een eerlijk proces en recht van
de gelijkheid der wapens.
Schending van het bij art. 6.1 E.V.R.M. bepaalde recht op een eerlijk proces noch
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van gelijkheid der wapens kunnen
worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, om de beslissing tot internering met redenen te omkleden,
verklaart de redenen van de vordering van het O.M. over te nemen (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
18 juni 2003
P.2003.0719.F
nr. 361
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) – Gebrek aan antwoord –
Recht van verdediging.
Een louter gebrek aan antwoord op een verweer maakt geen schending uit van het recht
van verdediging noch van artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 149 Grondwet 1994.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485
Beroepsconclusies – Loutere herneming van de conclusie voor de eerste rechter – Grief of
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middel in hoger beroep.
Nu art. 210 Sv. bepaalt dat de beklaagde in hoger beroep wordt gehoord over de
nauwkeurig bepaalde grieven die tegen het beroepen vonnis zijn ingebracht, vermag de
appelrechter te oordelen dat de loutere herneming van de conclusie voor de eerste rechter
als dusdanig geen nauwkeurig of concreet omschreven grief of middel in hoger beroep is
25 november 2003
P.2003.0549.N
nr. 595
Conclusie van partij – Vordering van het openbaar ministerie – Vermelding in het vonnis.
Geen wetsbepaling vereist dat de rechter in zijn vonnis uitdrukkelijk melding maakt van
de overgelegde schriftelijke conclusie van een partij of van de inhoud van de vordering
van het openbaar ministerie.
25 november 2003
P.2003.0746.N
nr. 596

ALLERLEI
Werkstraf – Weigering – Redengeving – Correctionele rechtbank die in hoger beroep
uitspraak doet – Veroordeling tot een andere straf – Verval van het recht tot sturen.
De correctionele rechtbank, die in hoger beroep niet alleen het verval van het recht tot
sturen met redenen omkleedt, maar ook de andere straffen die hij uitspreekt en die hij
boven een werkstraf verkiest, motiveert regelmatig zijn beslissing om die werkstraf niet
uit te spreken. (Art. 37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek.)
12 februari 2003
P.2002.1530.F
nr. 102

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Beschikking van de raadkamer die meerdere beklaagden wegens een wanbedrijf naar de
correctionele rechtbank verwijst – Vrijspraak door de correctionele rechtbank – Hoger
beroep van het openbaar ministerie – Rechtspleging in hoger beroep – Heromschrijving
van het wanbedrijf in misdaad – Onbevoegdverklaring door het hof van beroep –
Samenloop van verzoek tot regeling van rechtsgebied en cassatieberoep van één van de
beklaagden – Vernietiging van de beschikking – Verwijzing van de zaak naar de kamer
van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer meerdere beklaagden wegens een wanbedrijf verwijst naar de
correctionele rechtbank, die deze beklaagden vrijspreekt, en het hof van beroep, ingevolge
het hoger beroep van het openbaar ministerie, het wanbedrijf heromschrijft in een
misdaad en zich onbevoegd verklaart, vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat tegen de beschikking van
de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en het arrest van het
hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs ten aanzien van de beklaagde die,
wegens gebrek aan belang, tegen dit arrest geen ontvankelijk cassatieberoep kan instellen,
en, anderzijds, dat uit de onderlinge tegenstrijdigheid van de beschikking en het arrest een
geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert en de
onbevoegdverklaring verantwoord is (Art. 525 Wetboek van Strafvordering.)
7 januari 2003
P.2002.1464.N
nr. 12
Niet correctionaliseerbare misdaad – Raadkamer – Verwijzingsbeschikking – Hof van
beroep – Arrest houdende onbevoegdheidsverklaring – Samenhangende misdrijven.
Wanneer de raadkamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een
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inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens een misdaad
die niet kan worden gecorrectionaliseerd en wegens samenhangende misdrijven, en het
hof van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, regelt
het Hof het rechtsgebied door de beschikking van de raadkamer te vernietigen en de zaak
te verwijzen naar de anders samengestelde raadkamer van dezelfde rechtbank (Art. 526
Wetboek van Strafvordering.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Cassatieberoep van de beklaagde – Niet ontvankelijk verklaard cassatieberoep – Hof van
Cassatie – Ambtshalve regeling van rechtsgebied.
Het Hof van Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het niet
ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van het cassatieberoep, bevoegd om het
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in
aanmerking heeft kunnen nemen (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Verwijzingsbeschikking – Telastleggingen van misbruik van vertrouwen – Vonnis – Hoger
beroep – Een van de telastleggingen die de misdaad van valsheid van geschriften kan
vormen – Arrest van onbevoegdverklaring voor alle telastleggingen – Beperkt verzoek tot
regeling van rechtsgebied – Hof van Cassatie – Ambtshalve uitbreiding van het onderzoek
van de aan het Hof voorgelegde zaak.
Wanneer de raadkamer twee beklaagden naar de correctionele rechtbank verwijst wegens,
m.n., verschillende telastleggingen van misbruik van vertrouwen, en het hof van beroep
zich onbevoegd verklaart, op grond dat de feiten van een van die telastleggingen, die aan
een van de beklaagden ten laste zijn gelegd, naast de kwalificatie van de raadkamer, zijn
opgenomen, ook een valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken kunnen vormen,
dat die misdaad niet is gecorrectionaliseerd, dat het hof, wegens de vastgestelde
samenhang tussen al die feiten, evenmin kan kennisnemen van de in de andere
telastleggingen vermelde feiten, en dat het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, uit de tekst van een andere telastlegging van misbruik van vertrouwen
afleidt dat de bedoelde feiten ook de misdaden van valsheid in geschriften en van gebruik
van valse stukken kunnen vormen, en dat die misdaden evenmin zijn gecorrectionaliseerd,
beslist het Hof tot regeling van rechtsgebied, na te hebben vastgesteld dat de in die twee
telastleggingen bedoelde feiten gekwalificeerd kunnen worden overeenkomstig de
artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 Sw., die de valsheid en het gebruik van valse stukken
straffen met vijf tot tien jaar opsluiting, en dat die feiten blijkbaar samenhangen met de
feiten van de andere telastleggingen, vernietigt het de beschikking van de raadkamer en
verwijst het de zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 525
Wetboek van Strafvordering.)
7 mei 2003
P.2003.0476.F
nr. 278
Regeling van de rechtspleging – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging –
Beschikking van de raadkamer – Verwijzing naar de correctionele rechtbank van het
dichtstbij gelegen anderstalig – Vonnis waarbij de correctionele rechtbank zich
onbevoegd verklaart.
Wanneer een raadkamer een bij haar aanhangig gemaakte zaak ingevolge een verzoek tot
wijziging van de taal van de rechtspleging op grond van de artikelen 21 en 23 Taalwet
Gerechtszaken naar de correctionele rechtbank van het dichtstbij gelegen anderstalig
arrondissement heeft verwezen en deze rechtbank zich ambtshalve territoriaal onbevoegd
heeft verklaard omdat de zaak op onregelmatige en dus nietige wijze naar haar was
verzonden, daar de Taalwet Gerechtszaken dergelijke beslissing van de raadkamer niet
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toelaat, vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van rechtsgebied, de
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar diezelfde raadkamer, anders
samengesteld (Art. 526 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 21 en 23 Wet van 15 juni
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
20 mei 2003
P.2003.0575.N
nr. 307
Raadkamer – Verwijzingsbeschikking – Misdrijven gepleegd tijdens een bepaalde periode
– Correctionele rechtbank – Beklaagde die de volle leeftijd van 18 jaar niet had tijdens
een gedeelte van die periode – Vonnis van onbevoegdverklaring om kennis te nemen van
de feiten die gepleegd zijn in de volledige periode.
Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens verschillende misdrijven, die gepleegd zijn
tussen 1 januari 2001 en 12 april 2002, zonder voorafgaande toepassing van art. 38,
Jeugdbeschermingswet, terwijl de inverdenkinggestelde geboren was op 30 juli 1983 en
dus niet de volle leeftijd van achttien jaar had bereikt op het ogenblik van de in de
telastleggingen bedoelde feiten, die vóór 31 juli 2001 zijn gepleegd en die feiten geen
verband houden met de in art. 36bis van die wet bedoelde misdrijven en, anderzijds, de
correctionele rechtbank een vonnis van onbevoegdverklaring voor het geheel van de
misdrijven gewezen heeft, gaat het Hof na of thans geen enkel rechtsmiddel kan worden
aangewend tegen de beschikking van de raadkamer en of het vonnis van de correctionele
rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; in dat geval vernietigt het Hof, enerzijds, de
beschikking van de raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank verwijst wegens de vóór 31 juli 2001 gepleegde feiten, met
verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings en,
anderzijds, het vonnis van de correctionele rechtbank, in zoverre ze zich onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de feiten die zijn gepleegd na 30 juli 2001, met
verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de dezelfde, maar anders samengestelde
correctionele rechtbank.
21 mei 2003
P.2003.0493.F
nr. 311
Op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet gekende verzwarende –
Beslissing tot onbevoegdverklaring – Vernietiging van de verwijzingsbeschikking –
Verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het
vonnisgerecht zich, na heromschrijving van de feiten, onbevoegd heeft verklaard omwille
van het bestaan van een op het ogenblik van de verwijzing door de raadkamer niet
gekende verzwarende omstandigheid, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van
gewijsde is gegaan en dat het heromschreven feit niet door de beslissing tot
correctionalisatie is gedekt, waarna het de beschikking, ook wat de samenhangende feiten
betreft, vernietigt, en de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst (Art.
525 Wetboek van Strafvordering.)
1 juli 2003
P.2003.0827.N
nr. 388
Verwijzing wegens wanbedrijf – Wijziging van de kwalificatie in misdaad –
Onbevoegdheidsverklaring door het vonnisgerecht – Kracht van gewijsde – Verstek.
Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrijdigheid
bestaat tussen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer en het vonnis van de
correctionele rechtbank dat een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang
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belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen rechtsmiddel kan worden
ingesteld en het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, zowel wat de beklaagden
betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, als wat de beklaagden betreft
ten aanzien van wie het bij verstek is gewezen, aangezien zij tegen deze beslissing geen
ontvankelijk rechtsmiddel kunnen aanwenden. (Artikelen 151, 187 en 525 Wetboek van
Strafvordering.)
8 juli 2003
P.2003.0846.N
nr. 389
Wijziging – Hangende procedures – Toepasselijkheid.
Is niet naar recht verantwoord en geeft aanleiding tot regeling van rechtsgebied, het arrest
waarin het hof van beroep zich onbevoegd verklaart op grond dat ten tijde van de
verwijzing de feiten niet gecorrectionaliseerde misdaden betroffen zodat de correctionele
rechtbank onbevoegd was, terwijl inmiddels, vooraleer over de zaak zelf een beslissing
was gewezen waarbij de bevoegdheid werd vastgelegd, ingevolge een wetswijziging de
feiten enkel nog konden gestraft worden met correctionele straffen. (Art. 525 Wetboek
van Strafvordering.)
23 september 2003
P.2003.1165.N
nr. 450
Onderzoeksrechter en raadsheer–onderzoeker die kennisnemen van een zelfde misdrijf of
van samenhangende misdrijven – Hof van Cassatie – Bevoegdheid.
Uit de context van de artikelen 526 en 540 Wetboek van Strafvordering volgt dat het Hof
van cassatie in de regel beslist over de regeling van rechtsgebied en dat het hof van beroep
daarover slechts kan beslissen in de in artikel 540 Wetboek van Strafvordering bepaalde
gevallen; hieruit volgt dat, wanneer de rechtsgang is belemmerd omdat een
onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg en een raadsheer–onderzoeker in het
hof van beroep kennisnemen van een zelfde misdrijf of samenhangende misdrijven, het
Hof van cassatie beslist over de regeling van rechtsgebied, ook al behoren de
onderzoekers tot hetzelfde rechtsgebied.
2 december 2003
P.2003.1238.N
nr. 610

ALLERLEI
Kamer van inbeschuldigingstelling – Samenstelling – Magistraat die uitspraak heeft
gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking – Regeling van rechtsgebied – Vernietiging van de
verwijzingsbeschikking – Zelfde magistraat – Cumulatie van ambten.
Van de bij art. 292, tweede lid, Ger. W., verboden cumulatie is geen sprake wanneer een
magistraat, die deel uitmaakte van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak
heeft gedaan over het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking, vervolgens, in de hoedanigheid van lid van datzelfde
rechtscollege, kennisneemt van de vorderingen van de procureur–generaal t.g.v. de
vernietiging van die beschikking na regeling van rechtsgebied (Art. 292, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.1150.F
nr. 521

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Artikel 210 W.Reg. – Teruggave van de op een vernietigd vonnis of arrest geheven
rechten – Vernietiging door andere rechterlijke beslissing – Begrip – Akkoordvonnis.
De gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht
van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, die krachtens art. 210 W.Reg. tot gevolg
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heeft dat de op de vernietigde beslissing geheven rechten voor gehele of gedeeltelijke
teruggave vatbaar zijn, vereist dat de rechter na onderzoek van een rechtsmiddel vaststelt
dat het geschil voordien onjuist beoordeeld werd; er is geen vernietiging in de zin van
deze bepaling wanneer de aangevochten beslissing wordt vernietigd of gewijzigd door de
rechter die zich ertoe beperkt aan een tussen partijen gesloten akkoord de vorm van een
vonnis te geven
23 mei 2003
C.2000.0465.N
nr. 316
Controleschatting – Gebrek aan akkoord – Door de ontvanger gevraagde aanstelling van
deskundigen – Taak van de vrederechter – Ongrondwettelijkheid van de artikelen 197 en
199 W. Reg..
De omstandigheid dat de artikelen 197 en 199 van het W. Reg. de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet schenden doordat zij er niet in voorzien dat, in tegenstelling tot wat het
geval is met een deskundigenonderzoek geregeld in het Ger. W., de rechter een toetsing
kan uitoefenen over de waardebepaling door de deskundigen, brengt niet mee dat de
rechter die op grond van art. 192 van dat wetboek aangezocht wordt om een
controleschatting uit te voeren, mag weigeren één of drie deskundigen aan te stellen
(Artikelen 189, 192, 197 en 199 Wetboek registratierechten.)
18 september 2003
C.2001.0535.N
nr. 440
Kadaster – Kadastraal inkomen – Fout – Verplichting om inlichtingen in te winnen –
Draagwijdte.
Wanneer het bestuur van het kadaster een uittreksel van kadastrale legger aflevert waarop
een lager kadastraal inkomen vermeld is dan hetgeen het kadaster later met terugwerkende
kracht heeft vastgesteld na werken aan onroerende goederen waarvan het door het
gemeentebestuur op de hoogte is gebracht en die pas gecontroleerd zijn na de retroactieve
vaststelling van voornoemd inkomen, begaat het geen fout aangezien dat bestuur, ook al is
het op de hoogte gebracht van werken in een onroerend goed, in de regel, niet het initiatief
moet nemen om inlichtingen in te winnen over de voortgang en de voltooiing van die
werken. (Artikelen 470, 472, 473 en 477 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 november 2003
C.2002.0429.F
nr. 589

SAMENHANG
Onteigening ten algemenen nutte – Vordering tot ontruiming van de onteigende goederen
door een mede–eigenaar – Onteigeningsvonnis gewezen jegens een andere mede–
eigenaar – Aanvraag tot regularisatie van de spoedprocedure inzake onteigening –
Samenhang – Rechter – Beoordeling.
De rechter verantwoordt zijn beslissing om de zaken als samenhangend te behandelen
naar recht, wanneer hij, gebruikmakend van zijn beoordelingsvrijheid in dat verband, erop
wijst dat de beslissing die de onteigening door een partij toestond onverenigbaar zou zijn
geweest met de beslissing dat zij het onteigende goed moest ontruimen (Art. 30
Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2002.0191.F
nr. 527

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Erfstelling over de hand – Verbod – Algemene legataris – Nietigheid.
In het geval dat de erfstelling over de hand wordt opgelegd aan de algemene legataris
heeft de vastgestelde nietigheid ervan niet tot gevolg dat de goederen die ervan het
voorwerp uitmaken toevallen aan die algemene legataris (Art. 896 Burgerlijk Wetboek.)
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30 mei 2003

C.2000.0670.N

nr. 327

Eigenhandig testament – Doorhalingen – Bewijslast – Moeilijkheden – Feitelijke
vermoedens – Geen wettelijk vermoeden.
Het arrest dat op de rechtsleer steunt om te oordelen dat de doorhalingen, zolang het
tegendeel niet bewezen is, worden vermoed aangebracht te zijn bij de opmaak van het
testament en het werk zijn van de erflater zelf, voert geen wettelijk vermoeden in en
grondt zijn beslissing niet op een dergelijk vermoeden (Artikelen 1350 en 1352
Burgerlijk Wetboek.)
5 september 2003
C.2001.0523.F
nr. 415
Eigenhandig testament – Doorhalingen – Bewijslast – Moeilijkheden – Feitelijke
vermoedens – Geen wettelijk vermoeden.
Noot ondertekend X.D.R., onder Cass., 5 sept. 2003. – AR C.01.0523.F, A.C. 2003, nr ...
5 september 2003
C.2001.0523.F
nr. 415

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevervoer – Zeevervoerder – Cognossement – Uiterlijke staat van de goederen –
Zorgvuldigheidsplicht.
Het onderzoek van de uiterlijke staat van de goederen, waartoe de zeevervoerder
gehouden is met het oog op het afleveren van een cognossement aan de inlader, dient te
gebeuren op een wijze die van een normaal zorgvuldig zeevervoerder mag worden
verwacht, rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze van inlading en de
eisen van de zeereis (Art. 91, A, § 3, 3°, c Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart.)
31 januari 2003
C.2000.0722.N
nr. 73
Zeeschip – Persoonlijke vorderingsrechten – Volgrecht – Verdrag Scheepsbeslag.
Geen enkele bepaling van het Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952 roept persoonlijke
vorderingsrechten in het leven of creëert enig volgrecht op een zeeschip. (Art. 9
Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet 24 maart 1961.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Beslag – Bewarend beslag – Zeevordering – Zeeschip – Zeeschuld – Schuldenaar – Ander
persoon dan de eigenaar.
Krachtens de artikelen 3, 1°, Verdrag Scheepsbeslag van 10 mei 1952, het daarmee
overeenstemmende artikel 1469, § 1, Ger.W. en artikel 1468 Ger.W. kan er bewarend
beslag gelegd worden op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, ongeacht of
de eigenaar ervan dan wel een ander persoon instaat voor de zeeschuld (Art. 3
Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artikelen 1468 en 1469 Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Zeevordering – Zeeschip – Eigendomsoverdracht na ontstaan zeevordering – Volgrecht –
Hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat
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deze schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag
leggen wanneer hij als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een
volgrecht op dat schip. (Artikelen 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artikelen 1468 en 1469
Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Beslag – Bewarend beslag – Zeevordering – Zeeschip – Zeeschuld – Schuldenaar –
Andere persoon dan de eigenaar.
De artikelen 1468 en 1469 Ger.W. brengen mee dat er altijd bewarend beslag kan worden
gelegd op het zeeschip waarop de vordering betrekking heeft, ook ingeval een andere
persoon dan de eigenaar van het schip instaat voor de zeeschuld
23 mei 2003
C.2001.0163.N
nr. 317

SCHULDVERGELIJKING
Levensonderhoud – Beslag.
Geen schuldvergelijking kan plaatsvinden voor een schuld tot betaling van
levensonderhoud die de in de wet bepaalde drempel van vatbaarheid voor beslag niet
overtreft en dus in het geheel niet vatbaar is voor beslag. (Art. 1293, 3° Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 1409, § 1 en 1410, § 1, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
7 maart 2003
C.2000.0417.N
nr. 158
Schuldvergelijking, die beschouwd kan worden als een tweevoudige ingekorte betaling,
doet wederzijdse verbintenissen tenietgaan tot beloop van de laagste ervan (Artikelen
1289 en 1290 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381
Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de schuldvordering van de
gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang – Weerslag.
De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat
er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen
failliet, heeft geen weerslag op de voorwaarden waaronder de andere, in geval van
overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op de schuldvergelijking
gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (Art. 1295 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381
Werking.
De exceptie die gegrond is op de schuldvergelijking,waarvan het mechanisme niet
impliceert dat er een onderlinge afhankelijkheid is tussen de wederzijdse verbintenissen,
is niet inherent aan de aard van het wederkerig contract (Artikelen 1289 en 1290
Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381
Artikel 17, Wet 23 maart 1998 – Bedragen betaald overeenkomstig de in artikel 17
bepaalde koninklijke besluiten – Schuldvergelijking van rechtswege.
Art. 17, Wet 23 maart 1998 bepaalt geen schuldvergelijking van rechtswege tussen
bedragen die de Staat verschuldigd is krachtens een rechterlijke beslissing, zij het over
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een vordering tot terugbetaling van overeenkomstig de in art. 17 vermelde koninklijke
besluiten betaalde heffingen, en de bedragen verschuldigd krachtens art. 14 van dezelfde
wet
20 november 2003
C.2001.0286.N
nr. 582

SCHULDVERNIEUWING
Overdracht van schuld – Indeplaatsstelling van schuldenaars – Toestemming van de
schuldeiser.
Schuldvorderingen zijn overdraagbaar, schulden daarentegen niet; de schuldenaar kan de
schuldeiser niet ertoe dwingen een nieuwe schuldenaar in zijn plaats te aanvaarden;
wanneer de schuldeiser in die indeplaatsstelling toestemt, ontstaat er schuldvernieuwing
(Art. 1275 Burgerlijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0292.F
nr. 457
Delegatie van schuldenaar – Ontslag, door de schuldeiser, van de schuldenaar die de
delegatie heeft verricht – Oprichting van een handelsvennootschap door de schuldenaar –
Overdracht van de overeenkomst aan die vennootschap – Aanvaarding van de overdracht
van de overeenkomst door de schuldeiser.
De delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die
zich tegenover de schuldeiser verbindt, brengt geen schuldvernieuwing teweeg, indien de
schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie
gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan; een dergelijk ontslag kan niet worden
afgeleid uit het feit dat de schuldeiser facturen en rekeningoverzichten heeft toegezonden
aan de door de schuldenaar opgerichte handelsvennootschap waaraan hij, naar zijn zeggen
de tussen hem en de schuldeiser bestaande overeenkomst van alleenverkoop heeft
overgedragen. (Art. 1275 Burgerlijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0292.F
nr. 457
Wil om de schuldvernieuwing tot stand te brengen – Uiting.
Schuldvernieuwing wordt niet vermoed; de wil om ze tot stand te brengen moet duidelijk
uit de handeling blijken (Art. 1273 Burgerlijk Wetboek.)
26 september 2003
C.2002.0292.F
nr. 457

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Rechtsvordering van de R.S.Z. – Betaling sociale zekerheidsbijdragen – Verjaring –
Schorsing – Wettelijke regeling.
De schorsing van de verjaring van de rechtsvordering van de R.S.Z. strekkende tot
betaling van verschuldigde zekerheidsbijdragen wordt niet door de R.S.Z.–Wet 1969
geregeld (Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
20 januari 2003
S.2002.0075.N
nr. 39
Rechtsvordering van de R.S.Z. – Verjaring – Schorsingsgrond – Oorzaak – Eigen
regeling.
De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen
waarover de R.Z.S. beschikt, heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de
schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op de verjaringstermijn van de
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schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 19, 4°ter, derde lid
Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
20 januari 2003
S.2002.0075.N
nr. 39
R.S.Z. – Algemeen voorrecht op roerende goederen – Aard.
Het in art. 19, 4°ter Hypotheekwet neergelegd algemeen voorrecht op roerende goederen
waarover de R.S.Z. beschikt, betreft het bevoorrecht karakter van de schuldvordering
gedurende de termijn die het bepaalt. (Art. 19, 4°ter Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
20 januari 2003
S.2002.0075.N
nr. 39
Toepassingsgebied – Uitbreiding – Verrichten van goederenvervoer – Draagwijdte –
Beperkingen.
Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 verruimt de toepassing van
de R.S.Z.–wet alleen tot de personen die in de omschreven omstandigheden het bedoelde
vervoer verrichten. Die verruiming is beperkt tot het bedoelde vervoer en is niet van
toepassing voor andere taken die geen rechtstreeks verband houden met het verrichten van
vervoer en die door de betrokkene voor de ondernemer worden uitgevoerd (Art. 3, 5°
K.B. 28 nov. 1969.)
3 februari 2003
S.2002.0094.N
nr. 79
Deeltijdse werknemer – Onregelmatige deeltijdse arbeid – Vermoeden van voltijdse
tewerkstelling – Werkgever – Tegenbewijs.
Het tegendeel van het in artikel 22ter van de R.S.Z.–wet van 27 juni 1969 gestelde
vermoeden dat de bedoelde werknemers arbeid hebben verricht in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid moet door de werkgever worden aangebracht
en bestaat erin te bewijzen dat de deeltijdse werknemers geen voltijdse arbeid hebben
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid. De werkgever
moet niet de omvang van de werkelijk verrichte prestaties in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor deeltijdarbeid bewijzen. (Art. 22ter Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders.)
3 februari 2003
S.2002.0081.N
nr. 76
Werkgeversbijdragen – Vermindering – Voorwaarden – Wijziging van juridisch statuut –
Vervanging werknemer – Begrip.
Een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van zijn werkgever,
in dienst treedt van een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande tewerkstelling binnen
dezelfde
technische
bedrijfseenheid
voortzet,
zodat
er
geen
reële
werkgelegenheidsschepping is, vervangt een werknemer in de zin van artikel 117, §2, van
de Programmawet van 30 december 1988, zodat de nieuwe werkgever voor de
indienstneming van deze werknemer niet kan genieten van de tijdelijke vermindering van
de werkgeversbijdragen. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988.)
19 mei 2003
S.2002.0117.N
nr. 305
Werkgeversbijdragen – Tijdelijke vermindering – Overgang van onderneming –
Arbeidsovereenkomst – Rechten en verplichtingen – Vervreemder – Verkrijger – Aard.
Het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale
zekerheid, dat de werkgever, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VII van de
Programmawet van 30 december 1988, kan laten gelden jegens de overheid uit hoofde
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van de nieuwe indienstneming van een werknemer, betreft geen recht in de
arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer, voortvloeiend uit de
arbeidsovereenkomst; het recht op een tijdelijke vermindering van de
werkgeversbijdragen dat de vervreemder op het ogenblik van de overdracht van de
onderneming genoot gaat niet over op de verkrijger. (Artikelen 115 en 115bis
Programmawet 30 dec. 1988; Art. 7 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen
verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
19 mei 2003
S.2002.0117.N
nr. 305
Internationale detachering – E.E.G.–Verordening nr. 1408/71 Raad 14 juni 1971 –
Werking – Nationale normen – Onwettige terbeschikkingstelling – Internrechtelijke
sanctie – Toepasselijke wetgeving.
De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de betaling van sociale bijdragen die in de wet van
24 juli 1987 als sanctie is voorzien voor de onwettige terbeschikkingstelling van een
werknemer kan niet worden toegepast in de gevallen van internationale detachering op de
gebruiker van die werknemer, vermits dit indirect leidt tot het eveneens toepassen van de
Belgische sociale zekerheidswetgeving hetgeen in strijd is met de werking van de E.G.
Verordening 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971. (Art. 31, § 4 Wet 24 juli 1987; Art.
14.1.a Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van
de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.)
2 juni 2003
S.2002.0039.N
nr. 329
Uitzendende lidstaat – Detacheringsbewijs – Geldigheid of waarachtigheid – Betwisting –
Lidstaat van tewerkstelling – Nationale rechter – Bevoegdheid – Internationale
detachering.
De rechter van de lidstaat op het grondgebied waarvan werknemers zijn gedetacheerd, is
niet bevoegd om de geldigheid en waarachtigheid van de E 101 verklaring afgeleverd in
toepassing van art. 11.1.a, van de verordening 574/72, door het bevoegde orgaan van de
uitzendende lidstaat, te beoordelen (Art. 11.1.a Verordening Raad E.G. nr. 574/72 van 21
maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (E.E.G.) nr.
1408/71.)
2 juni 2003
S.2002.0039.N
nr. 329
Sociale zekerheidsbijdragen – Loon – Overeenkomst na einde arbeidsovereenkomst –
Niet–concurrentievergoeding – Aard.
Wanneer de partijen geen concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst hebben
opgenomen en zij na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een niet–
concurrentieovereenkomst sluiten waarbij aan de vroegere werknemer, als tegenprestatie
voor zijn verbintenis zijn vroegere werkgever geen concurrentie aan te doen, een
vergoeding wordt toegekend, het recht op deze vergoeding, in zoverre het geen verdoken
vergoeding voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betreft, niet toegekend wordt
ingevolge de vroeger bestaande arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar
ingevolge de latere overeenkomst; bij ontstentenis van uitbreiding van het begrip loon in
dit verband, is deze vergoeding dienvolgens geen loon in de zin van de
Loonbeschermingswet, noch voor de Sociale Zekerheid. (Art. 2 Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; 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.)
22 september 2003
S.2003.0028.N
nr. 447
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Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever – Ambtshalve veroordeling – Bijdragen –
Opschorting van de uitspraak van de veroordeling – Vergoeding – Heropening van het
debat – Verwijzing sine die – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Sancties.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de beklaagde, vóór de
eindbeslissing, wordt ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep dat de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling beveelt wegens alle telastleggingen samen, zegt dat
die opschorting tevens van toepassing is op de ambtshalve veroordeling die gevorderd
wordt op grond van art. 35, vierde lid, Sociale–Zekerheidswet Werknemers 1969, de
beklaagde veroordeelt in de kosten van beide instanties, hem een vergoeding oplegt, de
uitspraak aanhoudt over de ambtshalve veroordeling die gevorderd wordt op grond van
art. 35, tweede lid, van die wet, het debat wat dat betreft heropent en de zaak sine die
verwijst (Art. 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering; 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.)
22 oktober 2003
P.2003.1055.F
nr. 520
Bevoegdheid en aanleg – Burgerlijke zaken – Sociaal procesrecht (bijzondere regels) –
Volstrekte bevoegdheid – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Dagvaarding – Geschil –
Arbeidsovereenkomst – Bijdragen – Arbeidsgerechten.
De arbeidsrechtbank is gehouden uitspraak te doen over het door de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid bij dagvaarding aan haar voorgelegde geschil betreffende het al dan
niet bestaan van een arbeidsovereenkomst en betreffende de betaling van de daaruit
voortvloeiende sociale–zekerheidsbijdragen (Art. 580, § 1 Gerechtelijk Wetboek; Art. 40
Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
27 oktober 2003
S.2001.0147.F
nr. 530
Geschenkencheques – Vrijstelling van bijdrageheffing – Voorwaarden – Ondernemings–
C.A.O. – Toekenningsmodaliteiten – Niet conform wettelijk plafond.
De geschenkencheques die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 19, § 2, 14°, K.B.
28 november 1969, maken loon uit voor het volledig bedrag van de cheques en niet alleen
ten belope van het bedrag dat het maximumbedrag van 1000 BEF overschrijdt (Art. 19, §
2, 14° K.B. 28 nov. 1969.)
17 november 2003
S.2003.0051.N
nr. 574

ZELFSTANDIGEN
Sociaal statuut – Bijdragen – Berekening – Grondslag – Zelfstandige
beroepswerkzaamheid – Vorig aanslagjaar – Winsten of baten – Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) – Draagwijdte – Werking in de tijd.
De wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid, van de Sociale–Zekerheidswet
Zelfstandigen is aangebracht door artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 betekent niet
dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten te worden gerekend,
noodzakelijkerwijze moeten belast zijn met toepassing van het W.I.B. 1992 en dat
voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging en
na de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, niet van toepassing is op de winsten en
baten die dienen tot grondslag voor de berekening van de voor het tweede, derde en vierde
kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde bijdragen (Art. 11, § 2, tweede lid K.B.
nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.)
27 januari 2003
S.2001.0111.F
nr. 58
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Sociaal statuut – Toepassingsgebied – Journalisten – Perscorrespondenten – Auteurs –
Minstens gelijkwaardig statuut.
De journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten zijn niet
aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen, indien ze reeds, in welke
hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is; onder
een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal statuut der zelfstandigen
moet worden verstaan een sociaal statuut waarvan de toepassing onderworpen is aan de
uitoefening van een persoonlijke beroepsbezigheid (Art. 5 K.B. nr 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen; Art. 4, eerste lid K.B. 19
dec. 1967.)
26 mei 2003
S.2001.0194.F
nr. 319
Consolidatiebijdragen – Vordering tot invordering – Verjaring – Stuiting – Aangetekend
schrijven – Bestanddeel – Ondertekening.
De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van consolideringsbijdragen
wordt rechtsgeldig gestuit door een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij
de door de betrokkene verschuldigde bijdragen worden gevraagd, dat dient ondertekend te
zijn door een hiertoe bevoegd persoon, ongeacht het feit dat blijkt dat het organisme of het
instituut de afzender is. (Artikelen 1, 1°, c) en 2, § 1 Wet 12 nov. 1987; Art. 11, § 1 K.B.
nr 464 van 25 sept. 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de
inkomsten van de zelfstandigen.)
22 september 2003
S.2003.0014.N
nr. 446

OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
Algemeen stelsel – Deelname – Aanvullende verzekering –
Arbeidsongevallenverzekering – Beëindiging – Toepasselijke wetgeving.

Contractuele

Uit het feit dat de aanvullende arbeidsongevallenverzekering alleen kan worden
onderschreven door werkgevers wiens werknemers verzekerden zijn bij de Dienst voor de
Overzeese sociale zekerheid, die bijdragen kan ontvangen, volgt niet dat op die
overeenkomst enkel de bepalingen van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese
sociale zekerheid toepasselijk zijn. (Art. 57 Wet 17 juli 1963.)
23 juni 2003
S.2002.0062.N
nr. 372

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Loterij – Aanbieding aan het publiek – Begrip – Openbaar karakter.
De omstandigheid dat alleen een beperkte groep van personen daadwerkelijk aan de loterij
deelneemt of de omstandigheid dat de toegang tot de loterij wordt onderworpen aan
bepaalde voorwaarden of criteria, staat niet aan het openbaar karakter van de loterij in de
weg (Art. 301 Strafwetboek.)
4 maart 2003
P.2002.0892.N
nr. 146

STEDENBOUW
BOUWVERGUNNING
Aan vergunning onderworpen werken – Werken voor de aanleg van een parking.
Werken voor de aanleg van een parking zijn vergunningsplichtig indien zij bestaan in het
oprichten van een gebouw of een constructie of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit
niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op
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de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven
staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden. (Art. 42, § 1, 1° Gecoörd.
Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 44, § 1, 1° Wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
8 april 2003
P.2002.0791.N
nr. 232

ONTEIGENING
Verbod te bouwen of te verkavelen – Vereisten – Goedgekeurd onteigeningsplan –
Gevolgen – Tijdstip waarop de eigenaar kan verzoeken van de onteigening af te zien.
Het verbod te bouwen of te verkavelen als gevolg van een in uitzicht gestelde onteigening
van het goed als bedoeld in artikel 37, zesde lid, 1, van de Stedenbouwwet, doet zich
slechts voor wanneer de onteigenende instantie in het bezit is van een door de Vlaamse
regering goedgekeurd onteigeningsplan dat betrekking heeft op het geheel of op een deel
van het op het plan van aanleg afgebeelde grondgebied; in dergelijk geval kan de eigenaar
na tien jaren te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aanleg, de bevoegde
instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien. (Artikelen 25, eerste lid,
26, 35, 1e lid, en 37, 1e en 6e l., 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
27 juni 2003
C.2001.0023.N
nr. 383

SANCTIES
Wederrechtelijk uitgevoerde werken – Instandhouding – Dader van het misdrijf.
Het misdrijf van instandhouding bestaat in het schuldig verzuim om aan het bestaan van
de wederrechtelijk uitgevoerde werken een einde te maken; alleen diegene die over het
onroerend goed zeggenschap heeft, kan schuld aan dit verzuim hebben (Art. 64 Wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;
Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999.)
4 februari 2003
P.2001.1462.N
nr. 80
Wederrechtelijk uitgevoerde werken – Instandhouding – Deelneming aan het misdrijf –
Opzet.
Het opzet om deel te nemen aan de strafbare instandhouding vloeit niet noodzakelijk
voort uit het opzet om de illegale werken uit te voeren. (Art. 66 Strafwetboek; Art. 64 Wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw; Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
4 februari 2003
P.2001.1462.N
nr. 80
Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – Verjaring
– Termijn – Aanvang.
Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf
zodat de verjaring van de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is
ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken geen einde wordt gesteld door een herstel
in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning
(Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999; Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
13 mei 2003
P.2002.1621.N
nr. 291
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HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Omvang – Oorspronkelijke vordering tot betaling van een geldsom gelijk aan de
meerwaarde – Wijziging door een vordering tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand – Wettigheidstoezicht door de rechter.
Wanneer blijkt dat de appelrechters de kennelijke onredelijkheid van de vordering tot
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand uitsluitend hebben afgeleid uit de
omstandigheid dat het bestuur zijn oorspronkelijke vordering tot betaling van een geldsom
gelijk aan de meerwaarde heeft gewijzigd in een vordering tot herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand, stellen zij alleen vast dat deze meerwaardesom als een volgens
hen beter alternatief naast de afbraak mogelijk blijft; mitsdien vermochten zij op die
gronden alleen niet de door stedenbouwkundige inspecteur gekozen herstelmaatregel te
weigeren; door dit wel te doen miskennen zij aan het bestuur de keuzemogelijkheid tot het
nemen van een nieuwe herstelmaatregel en diens beleidsvrijheid. (Art. 65 Wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; Art.
68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999.)
4 februari 2003
P.2001.1462.N
nr. 80
Herstelvordering – Beoordeling van haar wettigheid door de rechter – Omvang.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering van de
stedenbouwkundige inspecteur op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te
onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of
machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat de opportuniteit van de
vordering te beoordelen; hierbij gaat de rechter na of de beslissing van de
stedenbouwkundige inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen om een
bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke
ordening is genomen; de rechter moet de vordering die steunt op motieven die vreemd
zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening
die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. (Art. 65 Wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; Art. 68
Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
4 februari 2003
P.2001.1462.N
nr. 80
Vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand – Wettigheidstoezicht
door de rechter – Omvang.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand wordt aangevochten, gaat de rechter in het bijzonder na of de vordering die moet
worden beoordeeld, niet kennelijk onredelijk is; de rechter moet afwegen of geen andere
herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de overtreding,
de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor
de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit; voor de vaststelling
van die kennelijke onredelijkheid volstaat het evenwel niet vast te stellen dat op grond van
dezelfde criteria ook die andere maatregel in redelijkheid toelaatbaar of zelfs beter lijkt
(Art. 65 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedenbouw; Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 149 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
4 februari 2003
P.2001.1462.N
nr. 80
Uitspraak over de strafvordering – Beslissing die de vordering niet uitput –

– 267 –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Tegen een vonnis of arrest dat bij de uitspraak van de veroordeling de beslissing over het
inzake stedenbouw gevorderde herstel in de vorige toestand uitstelt, staat geen
ontvankelijk cassatieberoep open.
18 maart 2003
P.2002.1335.N
nr. 173
Herstelmaatregelen – Dwangsom – Termijn – Aanvang.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de
dwangsom is bepaald (Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
28 maart 2003
C.2002.0288.N
nr. 216
Herstelmaatregelen – Dwangsom – Termijn – Aanvang.
Wanneer de dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de
hoofdveroordeling en oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na
verloop van die termijn, dient deze termijn, wat de dwangsom betreft, beschouwd te
worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid van het Gerechtelijk
Wetboek, die slechts ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de
dwangsom is bepaald (Art. 1385bis, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1,
derde en vierde lid Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
28 maart 2003
C.1999.0446.N
nr. 214
Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering van de bestuurlijke overheid –
Regularisatievergunning en vergelijk – Onwettigheid van de afstand.
Wanneer de rechter de beslissing van de bestuurlijke overheid af te zien van de
oorspronkelijk ingestelde herstelvordering wegens de onwettigheid ervan buiten
toepassing laat, heeft dit niet tot gevolg dat de oorspronkelijke herstelvordering bij hem
nog aanhangig is aangezien de vaststelling dat de afstand onwettig is, niet noodzakelijk
meebrengt dat de begane onwettigheid alleen kan worden hersteld door het behoud van de
oorspronkelijke herstelvordering zodat het alleen de bestuurlijke overheid toekomt,
krachtens haar behoordelingsvrijheid en binnen de grenzen van de wettigheid, te beslissen
over de herstelvordering (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art.
149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
8 april 2003
P.2002.1165.N
nr. 233
Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering van de bestuurlijke overheid –
Verzaking – Onwettigheid van de verzaking.
De regelmatig door de bevoegde bestuurlijke overheid aan de rechterlijke overheid
bekendgemaakte vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat blijft gelden
gedurende de volledige rechtspleging, tenzij de betrokken bestuurlijke overheid haar
verzaakt of de gekozen vorm van herstel wijzigt (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl.
Parlement 22 okt. 1996; Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
8 april 2003
P.2002.0791.N
nr. 232
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Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat – Aard – Verjaring.
De vordering van de bestuurlijke overheid tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand is, hoewel zij tot de strafvordering behoort, van burgerlijke aard zodat deze
vordering niet kan verjaren vóór de strafvordering (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl.
Parlement 22 okt. 1996; Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 26
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
13 mei 2003
P.2002.1621.N
nr. 291
Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat – Verjaring – Schorsing.
Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tijdig voor
de strafrechter is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van
gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl.
Parlement 22 okt. 1996; Art. 149, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 27
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
13 mei 2003
P.2002.1621.N
nr. 291
Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering – Aard – Doel – Wijziging –
Geldigheidsduur.
Ongeacht de wijze van herstel, is de herstelvordering eenzelfde vordering, die ertoe strekt
de gevolgen van het stedenbouwkundige misdrijf te doen ophouden, en die samen met de
strafvordering voor de rechter aanhangig wordt gemaakt; deze herstelvordering bestaat
zodra het bevoegde bestuur ze heeft ingesteld en blijft bestaan zolang de strafrechter
daarover geen uitspraak heeft gedaan; niets staat eraan in de weg dat deze vordering in de
loop van het geding wordt gewijzigd, zelfs voor het eerst in hoger beroep (Art. 149, §§ 1
en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0260.N
nr. 481
Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering – Hoger beroep – Onregelmatige
tussenkomst – Wijziging – Rechtsgeldigheid van de vordering.
De omstandigheid dat de herstelvordering voor het eerst in hoger beroep bij wijze van een
onregelmatige tussenkomst in het geding zou zijn gewijzigd, doet niet af aan haar
rechtsgeldigheid en kan de rechter niet beletten erover uitspraak te doen. (Art. 149, §§ 1
en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0260.N
nr. 481
Herstel van plaats in de vorige staat – Derdenverzet – Rechtmatig belang.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de
openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang; is daartoe niet vereist dat die
toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd misdrijf (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek; Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0422.N
nr. 482
Herstel van plaats in de vorige staat – Middel dat betrekking heeft op de regelmatigheid
van de tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging – Belang – Ontvankelijkheid.
Geen substantiële pleegvorm is opgelegd voor het kenbaar maken van de
herstelvordering; de strafrechter kan die vordering toekennen mits het bestuur duidelijk
zijn wil en de redenen ervan heeft te kennen gegeven en de betrokkene daarover
tegenspraak heeft kunnen voeren; het middel dat alleen de regelmatigheid van de
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tussenkomst van het bestuur in de rechtspleging aanvecht, is aldus, bij gebrek aan belang,
niet ontvankelijk (Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0260.N
nr. 481
Uitvoering van bouw– of aanpassingswerken – Dwangsom – Opheffing – Opschorting –
Onmogelijkheid aan de hoofdveroordeling te voldoen.
De onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen,
waardoor de dwangsom haar zin als dwangmiddel verliest, moet worden aangenomen
indien het onredelijk zou zijn meer inspanningen en zorgvuldigheid te vergen dan de
veroordeelde heeft betracht
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.)
14 oktober 2003
P.2003.0465.N
nr. 494
Motivering van de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur.
Wanneer de stedenbouwkundige inspecteur de keuze voor een welbepaalde
herstelmaatregel afdoende motiveert, moet de uitsluiting van de keuze voor een andere
herstelmaatregel niet negatief worden gemotiveerd (Art. 3 Wet 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.)
16 december 2003
P.2003.1159.N
nr. 651

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Plan van aanleg – Planschade – Schadevergoeding – Berekening – Geërfd goed – In
aanmerking te nemen beginwaarde.
Wanneer een goed wordt verworven in een nalatenschap vooraleer enig recht op
planschadevergoeding is ontstaan, moet de beginwaarde van dat goed, op basis waarvan
de waardevermindering die voor schadeloosstelling in aanmerking komt wordt geraamd,
bepaald worden op het ogenblik van het overlijden, op grond van het bedrag dat als
grondslag heeft gediend voor de heffing van de successierechten. (Art. 35 Decr.
betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij
decr. 19 dec. 1998.)
3 januari 2003
C.2001.0349.N
nr. 7
Bijzonder plan van aanleg – Herziening – Bindende kracht – Verordenende kracht.
De enkele omstandigheid dat een B.P.A. in herziening wordt gesteld ontneemt het zijn
bindende en verordenende kracht niet. (Artikelen 2, § 1, tweede en derde lid en 44, vierde
lid Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals
gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998.)
11 april 2003
C.2000.0633.N
nr. 248
Planschadevergoeding – Een in uitzicht gestelde onteigening van het goed – Geen
vergoeding verschuldigd – Aan een grond in private eigendom gegeven bestemming van
parkgebied.
De bestemming parkgebied die door een plan van aanleg aan een grond in private
eigendom wordt gegeven, moet niet noodzakelijk tot onteigening leiden, inzonderheid
wanneer het parkgebied niet toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek zodat het op
grond van die bestemming ingeroepen verbod te bouwen of te verkavelen niet het gevolg
is van een in uitzicht gestelde onteigening in de zin van artikel 37, zesde lid, 1, van de
Stedenbouwwet. (Art. 37, zesde lid, 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; Artikelen 1, § 1, tweede lid, 2 en 14.4.4
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K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerp–gewestplannen
en gewestplannen.)
27 juni 2003
C.2001.0023.N
nr. 383

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Wettigheid – Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem".
Om de regel "non bis in idem" toe te passen is niet alleen vereist dat de nieuwe vervolging
dezelfde feiten tot voorwerp heeft als de vorige definitief beslechte zaak, maar bovendien
dat de eerste definitief beslechte vervolging en de tweede vervolging dezelfde persoon
betreffen
4 februari 2003
P.2002.0494.N
nr. 81

VRIJHEIDSSTRAFFEN
Levenslange opsluiting – Evenredigheid – Zwaarwichtigheid van het misdrijf –
Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter – Verdrag Rechten van de Mens –
Artikel 3 – Toepassing.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze, binnen de grenzen van de wet en van het
E.V.R.M., en m.n. art. 3 ervan, de straf die hij in verhouding acht tot de zwaarwichtigheid
van het verklaard bewezen misdrijf (Art. 3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
5 maart 2003
P.2003.0010.F
nr. 151

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
Omzetting in euro – Hoger beroep – Eenparigheid niet vereist.
Het bestreden vonnis is niet nietig, wanneer de appelrechters vaststellen dat hun beslissing
met eenparigheid van stemmen is genomen, terwijl die eenstemmigheid niet was vereist
om de omzetting in euro van de geldboeten, die de eerste rechter in Belgische frank had
vastgesteld, naar recht te verantwoorden (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering; Art. 5
Wet van 26 juni 2000.)
15 januari 2003
P.2002.1326.F
nr. 32
Geldboete – Aard.
De geldboete is altijd een minder zware straf dan de gevangenisstraf
Strafwetboek.)
25 februari 2003
P.2002.0672.N

(Art. 62
nr. 132

Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de
wetgever niet, ter bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het
algemeen belang beschouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet voor
dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten
5 november 2003
P.2003.0810.F
nr. 556
Veroordelingen tot geldboeten in euro – Veroordelingen in een munt die geen wettelijke
waarde meer heeft.
De door de hoven en rechtbanken uitgesproken veroordelingen tot geldboeten worden
vanaf 1 jan. 2002 uitgedrukt in euro, volgens de modaliteiten van art. 1, tweede lid, Wet 5
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maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten; de beslissing die
veroordelingen uitspreekt in een munt die geen wettelijke waarde meer heeft, moet
worden vernietigd. (Art. 9 Wet van 26 juni 2000.)
12 november 2003
P.2003.1208.F
nr. 566

ANDERE STRAFFEN
Werkstraf – Toepassing.
Uit de samenhang van § 1 en § 3 van art. 37ter, Sw. volgt dat indien de beklaagde een
werkstraf vraagt, de rechter de bepalingen van art. 37ter, § 3, Sw. alleen moet naleven
indien de beklaagde de werkstraf als hoofdstraf vraagt.
11 februari 2003
P.2002.1585.N
nr. 97
Werkstraf – Weigering – Redengeving – Correctionele rechtbank die in hoger beroep
uitspraak doet – Veroordeling tot een andere straf – Verval van het recht tot sturen.
De correctionele rechtbank, die in hoger beroep niet alleen het verval van het recht tot
sturen met redenen omkleedt, maar ook de andere straffen die hij uitspreekt en die hij
boven een werkstraf verkiest, motiveert regelmatig zijn beslissing om die werkstraf niet
uit te spreken. (Art. 37ter, § 3, tweede lid Strafwetboek.)
12 februari 2003
P.2002.1530.F
nr. 102
Werkstraf – Hoofdstraf – Bijkomende straffen – Verval van het recht tot sturen – Stelsel.
Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de rechter als
hoofdstraf een werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan het stelsel
van de bijkomende straffen, zoals het verval van het recht tot sturen (Art. 37ter
Strafwetboek; Artikelen 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
12 februari 2003
P.2002.1530.F
nr. 102
Verbeurdverklaring – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen
Schriftelijke vordering van de procureur des Konings – Vereiste.

–

De bepaling van artikel 43bis, Strafwetboek die inhoudt dat de bijzondere
verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek in elk
geval door de rechter kan worden uitgesproken, maar slechts voor zover zij door de
procureur des Konings schriftelijk wordt gevorderd, vereist niet dat die schriftelijke
vordering in elke aanleg moet worden genomen. (Artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste lid
Strafwetboek.)
17 juni 2003
P.2003.0611.N
nr. 357
Bijzondere verbeurdverklaring – Witwassen van vermogensvoordelen – Meerdere daders.
Noch het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf, noch de eigen
aard van de verbeurdverklaring van het voorwerp van het misdrijf staan eraan in de weg
dat meerdere daders, die samen één van de in artikel 505, eerste lid, 1° tot 4°,
Strafwetboek, bedoelde misdrijven hebben gepleegd, die een bepaald vermogensvoordeel
tot voorwerp hebben, allen tot de verbeurdverklaring hiervan worden veroordeeld,
aangezien de uitvoering van deze straffen immers de omvang van dit voordeel niet kan
noch mag overschrijden. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, eerste lid, 2° en derde lid
Strafwetboek.)
21 oktober 2003
P.2003.0757.N
nr. 515
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Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
De strafrechter beslist in feite of een vermogensvoordeel waarop de bijzondere
verbeurdverklaring betrekking heeft, rechtstreeks is verkregen uit een misdrijf (Artikelen
42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Begrip – Raming –
Belastingfraude – Ontwijking van een belasting – Toepassing – Inkohiering.
Wanneer de rechter, met toepassing van artikelen 42, 3°, en 43bis Sw., de
vermogensvoordelen raamt die uit een misdrijf zijn verkregen, kan hij beslissen dat de
ontwijking van een belasting een dergelijk voordeel vormt; dat voordeel verdwijnt niet
gewoon door inkohiering (Artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516

ZWAARSTE STRAF
De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten m.b.t. hun
duur of hun strafmaat, maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp (Art. 2
Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Strafwet – Werking in de tijd – Mildste straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe straf.
Het eerste lid van art. 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij
oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf (Art. 14 Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Gevangenisstraf of werkstraf.
Een werkstraf is, wegens de aard ervan, minder zwaar dan een gevangenisstraf, aangezien
de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is (Artikelen 2 en 7 Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Werking in de tijd – Mildste straf – Terugwerkende kracht – Strafwet.
Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van
de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
14 Grondwet 1994; Art. 2 Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Hoofd– en bijkomende straffen bepaald in twee wetten – Respectieve zwaarte van de
straffen – Criteria.
Wanneer twee wetten hoofd– en bijkomende straffen bepalen en de maat van de
hoofdstraffen verschilt, worden voor de bepaling van de respectieve zwaarte der straffen
alleen de hoofdstraffen in aanmerking genomen; met de bijkomende straffen wordt enkel
rekening gehouden indien de hoofdstraffen van dezelfde aard zijn en daarenboven een
gelijk maximum hebben
11 februari 2003
P.2002.0734.N
nr. 96
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Strafwet – Werking in de tijd – Mildste straf – Terugwerkende kracht.
Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van
de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
14 Grondwet 1994; Art. 2 Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163
Gevangenisstraf of werkstraf – Verplichte boete.
Een werkstraf is, wegens de aard ervan, minder zwaar dan een gevangenisstraf, aangezien
de weerslag ervan op de individuele vrijheid geringer is (Artikelen 2 en 7 Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163
Strafwet – Werking in de tijd – Mildste straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe straf.
Het eerste lid van art. 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij
oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf (Art. 14 Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163
De relatieve zwaarwichtigheid van twee straffen wordt niet alleen gemeten m.b.t. hun
duur of hun strafmaat, maar ook m.b.t. hun aard, karakter, soort of voorwerp (Art. 2
Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163

SAMENLOOP
Misdrijven – Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet – Zwaardere straf –
Toepassing.
Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen
en derhalve tot de toepassing van één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd tussen
het plegen van die misdrijven de wet die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de bij de
nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van het eerste misdrijf
geldende straf minder zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van de nieuwe wet
(Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Art. 6.1 E.V.R.M., dat m.n. het recht van toegang tot de rechtbank vastlegt, verbiedt de
wetgever niet, ter bestraffing van een misdrijf dat als bijzonder schadelijk voor het
algemeen belang beschouwd wordt, voor te schrijven dat de rechter de door de wet voor
dat misdrijf opgelegde straf niet zal kunnen verzachten
5 november 2003
P.2003.0810.F
nr. 556
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Rechtspersoon – Fysieke persoon – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid – Samenloop – Werking in de tijd.
De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij art. 5, tweede lid, Sw., kan de
dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de
samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van
een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van rechtsvervolging ontslaan (Art. 5,
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tweede lid Strafwetboek.)
19 november 2003

P.2001.1551.F

nr. 577

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Diefstal door middel van geweld – Verzwaring van de straf.
De bij artikel 473, derde lid, Sw., bepaalde strafverzwaring is van toepassing op de
misdaden die vermeld worden in zowel artikel 473, eerste lid, Sw. als in artikel 473,
tweede lid, van dat wetboek (Art. 473 Strafwetboek.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272

ALLERLEI
Redengeving – Ongepastheid van een opschortingsmaatregel – Recht van verdediging –
Geen betering van de beklaagde.
Het arrest van het hof van beroep dat, op grond van een redengeving die de beklaagde niet
bekritiseert, de hem ten laste gelegde feiten bewezen verklaart en de maat van de hem
opgelegde hoofdgevangenisstraf bepaalt, en vervolgens erop wijst dat de beklaagde zich
niet gebeterd heeft, beslist dat een maatregel tot opschorting van de uitvoering van de
straf volkomen ongepast is, bestraft niet de wijze waarop de beklaagde zijn onschuld
staande heeft gehouden en miskent bijgevolg het recht van verdediging niet (Artikelen
195, tweede lid en 211 Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1481.F
nr. 86
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Aard – Artikelen 221, 222 en 223, Douane
en accijnzenwet.
De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223 Douane en Accijnzenwet heeft
sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd
karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een straf met een
zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is
van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (Artikelen
221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Aard.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf
29 april 2003
P.2002.1459.N
nr. 268
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Aard.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het civielrechtelijk gevolg van de
strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring; dit civielrechtelijk gevolg van de
straf wijzigt niets aan de aard van de straf zelf
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
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Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Aard – Artikelen 221, 222 en 223, Douane
en accijnzenwet.
De verbeurdverklaring van de artikelen 221, 222 en 223, Douane en accijnzenwet, heeft
sinds de opheffing van artikel 100, tweede lid, Strafwetboek, niet meer het gemengd
karakter van een straf en een schadevergoeding, maar is alleen nog een straf met een
zakelijk karakter, aangezien niet vereist is dat de veroordeelde of de ontduiker eigenaar is
van de verbeurd verklaarde goederen en evenmin dat de ontduiker gekend is (Artikelen
221, 222 en 223 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring – Veroordeling tot de betaling van de
tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Aard.
De veroordeling tot de betaling van de tegenwaarde van de verbeurdverklaarde goederen
waarop accijns verschuldigd is bij niet–voortbrenging ervan is geen straf, maar het
civielrechtelijk gevolg van de strafrechtelijke veroordeling tot verbeurdverklaring.
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409

STRAFVORDERING
Instellen van de strafvordering – Klacht met stelling van burgerlijke partij – Voorlopige
bewindvoerder van een beschermde persoon – Bijzondere machtiging door de
vrederechter.
Een klacht met stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een
beschermde persoon houdt geen verband met de vertegenwoordiging in rechte van de
beschermde persoon in een handeling of een rechtspleging betreffende zegellegging,
opstelling van een inventaris, openbare verkoping en verdeling; voor een klacht met
stelling van burgerlijke partij door de voorlopige bewindvoerder van een beschermde
persoon is derhalve de door artikel 488bis, f), § 3, B.W. bedoelde bijzondere machtiging
vereist. (Artikelen 488bis, c), 488bis, f), § 3 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1150, 1180–
1°, 1187, tweede lid, en 1206, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 januari 2003
P.2002.1114.N
nr. 11
Beslissing tot verbetering – Begrip – Uitwerking – Daad van vervolging.
De rechter kan de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing verbeteren, zonder
dat de daarin vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd; het
verbeterend vonnis vormt één geheel met het verbeterde vonnis of arrest (Art. 794
Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Verzoek tot heropening van het debat – Vormvoorschriften – Toepassing.
In strafzaken is een verzoek tot heropening van het debat niet aan bijzondere
vormvoorschriften gebonden; dergelijk verzoek kan derhalve ook per fax ingediend
worden (impliciet)
29 april 2003
P.2003.0182.N
nr. 270
Belaging – Artikel 442bis, tweede lid Sw. – Instellen van de strafvervolging.
Wegens het in artikel 442bis, tweede lid, Strafwetboek bedoelde misdrijf, kan alleen
vervolging worden ingesteld op klacht van de persoon die beweert te worden belaagd.
(Art. 442bis, tweede lid Strafwetboek.)
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14 oktober 2003

P.2003.1153.N

nr. 500

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Aanhaling in een andere taal.
Nietig is het arrest dat beslist op grond van een aanhaling in een andere taal dan die van
de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud ervan niet in de procestaal
is weergegeven (Artikelen 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
27 maart 2003
C.2002.0159.F
nr. 210
Dagvaarding in een andere taal.
Het vonnis is nietig, wanneer het m.n. gegrond is op een bepaling van een document dat
in een andere taal dan die van de rechtspleging is opgemaakt, en die het vonnis in die taal
weergeeft, zonder vertaling of weergave van de inhoud ervan in de taal van de
rechtspleging (Artikelen 24, 37 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
2 april 2003
P.2002.1695.F
nr. 220
Ontstentenis – Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied gevestigd is –
Kennisgeving van het vonnis in het Nederlandse taalgebied – Bijgevoegde vertaling van
het vonnis.
Het arrest dat, om het hoger beroep wegens laattijdigheid niet–ontvankelijk te verklaren,
oordeelt dat de kennisgeving, in het Nederlandse taalgebied, van het beroepen vonnis van
de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit het Franse taalgebied, de
beroepstermijn heeft doen ingaan, ook al was er geen Nederlandse vertaling van dat
vonnis bijgevoegd, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, aangezien het onwettig
beslist dat de partij aan wie de betekening is gedaan, het Frans als taal van de
rechtspleging heeft aangenomen. (Artikelen 38, tweede en achtste lid, en 40, eerste lid
Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
10 april 2003
C.2002.0120.F
nr. 241
Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied gevestigd is – Collectieve
schuldenregeling – Conclusies – Aangifte van schuldvordering.
Voor de burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg die hun zetel in het Franse taalgebied
hebben, wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het Frans gevoerd; die taal
moet bijgevolg gebruikt worden om zowel de conclusie als de aangifte van
schuldvordering op te stellen, die bedoeld is in art. 1675/9, § 2, Ger.W. en betrekking
heeft op de procedure van collectieve schuldenregeling waarvan zij een onderdeel is. (Art.
1 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
10 april 2003
C.2002.0120.F
nr. 241
Gerecht waarvan de zetel in het Franse taalgebied gevestigd is – Pleidooien in een
andere taal dan die van de rechtspleging.
Ingevolge art. 36, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken kan de rechter, op verzoek van een
partij en indien hij zulks volstrekt nodig acht, slechts toestaan dat de raadsman van die
partij voor de pleidooien gebruik maakt van een andere taal dan die van de rechtspleging,
indien deze verklaart de taal van de rechtspleging niet te kennen en zijn woonplaats heeft
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in een ander taalgebied; die mogelijkheid bestaat dus niet wanneer de raadsman van die
partij voor de beslagrechter van een rechtbank van eerste aanleg uit het Franse taalgebied,
een advocaat is van een balie uit dat taalgebied. (Art. 36, eerste lid Wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
10 april 2003
C.2002.0120.F
nr. 241
Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging – Verwijzing van de zaak naar het
dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang – Bevoegdheid.
Artikel 23 Taalwet Gerechtszaken verleent alleen aan de politierechtbank of de
correctionele rechtbank de bevoegdheid om in bepaalde gevallen de verwijzing van de
zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van de dezelfde rang te bevelen; de raadkamer
heeft deze bevoegdheid niet (Artikelen 21 en 23 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
20 mei 2003
P.2003.0575.N
nr. 307
Onderzoeksgerechten – Oproeping van een beëdigd vertaler.
De oproeping van een beëdigd vertaler door de raadkamer en door de kamer van
inbeschuldigingstelling impliceert niet dat het verhoor dat door de onderzoeksrechter
zonder bijstand van een dergelijke vertaler is afgenomen, nietig is
22 juli 2003
P.2003.1019.F
nr. 394
Aanhaling in een andere taal.
Niet nietig is het arrest dat een in het Frans gesteld citaat opneemt dat een toelichting is
bij het oordeel van de appelrechter, en geen overweging waarop deze zijn beslissing laat
steunen (Artikelen 24, 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
20 november 2003
C.2001.0412.N
nr. 584
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Neerlegging van het
verzoekschrift in het gerechtelijk arrondissement Brussel – Taal van het hoger beroep.
Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat de taal van de rechtspleging voor de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, m.b.t. het hoger beroep van de
vreemdeling tegen een jegens hem genomen vrijheidsberovende maatregel, bepaald wordt
door de bestuurstaal; de vreemdeling kan dat hoger beroep indienen in het Nederlands of
in het Frans (Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Art. 16, § 1 Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
24 december 2003
P.2003.1564.F
nr. 670

BESTUURSZAKEN
Dienst Vreemdelingenzaken – Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de
kandidaat – Taal van het onderzoek – Beslissing – Andere taal.
Hoewel, krachtens de wet, het onderzoek van de verklaring van de kandidaat–politiek–
vluchteling gevoerd wordt in dezelfde taal als die van de beslissing waartoe het aanleiding
geeft, net als die van de mogelijke daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het
grondgebied, volgt hieruit niet dat het niet–gebruik van die taal in die beslissingen de
nietigheid van de vrijheidsberovende maatregel meebrengt (Art. 51–4, § 1, tweede lid
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
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24 december 2003

P.2003.1567.F

nr. 671

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Wettelijkheidsbeginsel – Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander.
Onwettig is het arrest dat beslist dat er geen grond bestaat tot terugvordering van het
onverschuldigd betaalde en dat berust op de eerbiediging van de gewettigde
verwachtingen van de ander (Artikelen 1235, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.)
26 mei 2003
S.2001.0108.F
nr. 318
Verjaring – Termijn – Pensioen – Gewaarborgd inkomen voor bejaarden – Ten onrechte
betaalde uitkeringen.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van
toepassing telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de
verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de
Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die
onverschuldigde betaling niet te doen (Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966
betreffende de rust– en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden; Artikelen 11, § 1, derde en
vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969; Artikelen 20 en 26 K.B. 29 april 1969.)
29 september 2003
S.2002.0047.F
nr. 461
Verjaring – Termijn – Pensioen – Werknemers – Ten onrechte betaalde uitkeringen.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing
telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst
voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde betaling
niet te doen (Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en overlevingspensioenen
voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig
verzekerden.)
29 september 2003
S.2003.0003.F
nr. 462
Verjaring – Stuiting – Mindervaliden – Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald
bedrag – Beslissing tot terugvordering – Aangetekende brief – Vonnis – Nietigverklaarde
beslissing.
De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte
onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de
aangetekende brief waarbij de beslissing tot terugvordering ter kennis wordt gebracht van
de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd indien die beslissing bij
vonnis wordt nietig verklaard (Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van
27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Art. 2247 Burgerlijk
Wetboek.)
10 november 2003
S.2002.0104.F
nr. 565

TUSSENKOMST
Strafzaken – Vrijwillige tussenkomst – Gerechtelijk Wetboek – Toepassing.
Behoudens andersluidende bepaling van een bijzondere wet, zijn de bepalingen van het

– 279 –
Ger. W. inzake tussenkomst niet van toepassing op de strafgerechten, aangezien de te
volgen procedure bepaald wordt door de aard van het rechtscollege dat de zaak
onderzoekt (Artikelen 811 tot 814 Gerechtelijk Wetboek.)
22 januari 2003
P.2003.0081.F
nr. 52
Strafzaken – Vrijwillige of gedwongen tussenkomst.
De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde voor het strafgerecht is alleen
ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdrukkelijk bepaalt of de
strafrechter, krachtens de wet, bij uitzondering gemachtigd is om tegen een derde een
veroordeling, een sanctie of een maatregel uit te spreken (Artikelen 811 tot 814
Gerechtelijk Wetboek.)
22 januari 2003
P.2003.0081.F
nr. 52

UITLEVERING
Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding –
Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer – Hoger beroep – Verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling – Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep
tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde
overheid verleend bevel tot aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht,
dient te onderzoeken of dit bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet
gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn
vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel enkel
bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de
rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen
het instellen van hoger beroep en haar beslissing, doch niet op grond van motieven die
uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving (Artikelen
5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
18 februari 2003
P.2002.1711.N
nr. 116
Door de bevoegde vreemde overheid verleend bevel tot aanhouding –
Uitvoerbaarverklaring door de raadkamer – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Opdracht.
De kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over het hoger beroep
tegen de uitvoerbaarverklaring door de raadkamer van een door de bevoegde vreemde
overheid verleend bevel tot aanhouding op grond waarvan de uitlevering wordt verzocht,
dient te onderzoeken of dit bevel op het ogenblik van haar beslissing aan de door de wet
gestelde vereisten voldoet en of de algemene en bijzondere uitleveringsvoorwaarden zijn
vervuld; zij kan de voorlopige invrijheidstelling van de aangehoudene evenwel enkel
bevelen op grond van artikel 5.1.f en 5.4 EVRM wanneer de wettigheid of de
rechtmatigheid van de uitvoerbaarverklaring werd aangetast door het tijdsverloop tussen
het instellen van hoger beroep en haar beslissing, doch niet op grond van motieven die
uitsluitend betrekking hebben op de opportuniteit van de vrijheidsberoving (Artikelen
5.1.f, en 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 3 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
18 februari 2003
P.2002.1711.N
nr. 116

VAKBONDSAFVAARDIGING
Comité voor preventie en bescherming op het werk – Geen comité in de onderneming –
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Vakbondsafvaardiging belast met de opdrachten van het comité – Plaatsvervangend
vakbondsafgevaardigde – Bescherming.
In de regel kan de plaatsvervangend vakbondsafgevaardigde, onverminderd de op hem
toepasselijke bepalingen van collectieve overeenkomsten, zich niet beroepen op de
bescherming die bestaat ten gunste van de leden van de vakbondsafvaardiging die belast
is met de opdrachten van het comité voor preventie en bescherming op het werk (Art. 1, §
4, b Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders,
alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen; Art. 52 Wet 4 aug. 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.)
10 februari 2003
S.2002.0068.F
nr. 91
Onderneming – Ontstentenis veiligheidscomité – Opdrachten van comité – Uitoefening –
Van rechtswege.
De werknemers die lid zijn van de vakbondsafvaardiging in een onderneming die
gewoonlijk gemiddeld minder dan 50 werknemers tewerkstelt, worden van rechtswege
belast met de opdrachten van het veiligheidscomité vanaf hun aanstelling als
vakbondsafgevaardigde. (Art. 1, § 4, b), 4, tiende lid Wet van 10 juni 1952 betreffende de
gezondheid en de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salubriteit van het werk en van
de werkplaatsen; Art. 839decies Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.)
17 maart 2003
S.2001.0182.N
nr. 170
Bescherming – Onderneming – Ontstentenis veiligheidscomité – Opdrachten van comité –
Uitoefening – Aanvang.
De ontslagbescherming voor de leden van een vakbondsafvaardiging die met de
uitoefening van de opdrachten van het veiligheidscomité zijn belast, bestaat vanaf het
ogenblik dat de opdracht als vakbondsafgevaardigde wordt opgenomen omdat hij vanaf
dat ogenblik belast is met de opdrachten van het Comité voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen, ook al heeft hij de effectieve uitvoering van zijn
opdracht inzake veiligheid en gezondheid nog niet aangevat. (Art. 1, § 4, b), 4, elfde lid
Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de arbeiders,
alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.)
17 maart 2003
S.2001.0182.N
nr. 170

VALS GETUIGENIS
Correctionele zaken.
Een valse getuigenis in correctionele zaken vereist niet dat de leugenachtige verklaring
schade heeft toegebracht aan degene tegen wie ze is afgelegd; het is voldoende maar
noodzakelijk dat ze een invloed heeft kunnen hebben op de beoordeling van de rechter
(Art. 218 Strafwetboek.)
12 februari 2003
P.2002.1511.F
nr. 101

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Gemeenrechtelijke en fiscale valsheid – Zelfde feit.
Hetzelfde feit kan tegelijkertijd een fiscale en een gemeenrechtelijke valsheid vormen
(Artikelen 449 en 450 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 193 en 196
Strafwetboek.)
18 juni 2003
P.2003.0534.F
nr. 359
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Herstel, doorhaling of verbetering van valse stukken – Private geschriften – Aard van de
maatregel.
Het voorschrift van art. 463, eerste lid, Sv. is ook toepasselijk op private geschriften en
het is niet vereist dat de veroordeelde eigenaar is van de stukken die de rechter vals acht;
de maatregel van herstel, doorhaling of verbetering moet niet worden gevorderd door het
openbaar ministerie, nu die maatregel van civielrechtelijke aard is (Art. 463, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
9 september 2003
P.2003.0279.N
nr. 424
Facturen – Formele geldigheid – Waarheidsgetrouwheid.
De omstandigheid dat facturen formeel geldig zijn houdt niet in dat ze waarheidsgetrouw
zijn
9 september 2003
P.2003.0279.N
nr. 424

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Uitkeerbare winsten – Algemene vergadering – Beslissing tot uitkering tijdens het
boekjaar – Geldigheid.
De algemene vergadering kan, binnen de perken van art. 77bis Vennootschappenwet, op
elk ogenblik in het boekjaar beslissen de aandeelhouders een dividend uit te keren dat van
de beschikbare reserves wordt afgenomen (Art. 77bis Wet 5 dec. 1984 tot wijziging van
de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 nov. 1935.)
23 januari 2003
C.2001.0536.F
nr. 53
Vennootschapsvordering tegen een bestuurder – Geen beslissing van de algemene
vergadering.
Wanneer in naam van de vennootschap een vennootschapsvordering tegen een bestuurder
voor de rechtbank wordt gebracht, en ook al wordt die vennootschap vertegenwoordigd
door een orgaan dat daartoe de bevoegdheid heeft, kan de bestuurder de afwijzing van die
vordering vragen indien geen beslissing van de algemene vergadering voorligt (Art.
66bis, thans art. 561 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op de
handelsvennootschappen.)
25 september 2003
C.2000.0293.N
nr. 453
Aandelen – Gedwongen overname – Door de rechter bepaald tijdstip van levering en
betaling – Interesten.
Wanneer de rechter een aandeelhouder, door een andere aandeelhouder gedagvaard in
gedwongen overname van diens aandelen, veroordeelt om, binnen de door hem gestelde
termijn te rekenen van de betekening van het vonnis, de aandelen tegen betaling van de
vastgestelde prijs over te nemen en de eisende aandeelhouder veroordeelt om zijn effecten
aan de gedaagde aandeelhouder over te dragen, en aldus bepaalt wanneer de levering en
de betaling van de effecten moet plaatsvinden, is de vastgestelde prijs pas van dan af
eisbaar en kan hij voor de datum bepaald door de rechter geen interest opbrengen. (Art.
1153 Burgerlijk Wetboek; Art. 642, eerste lid en 643, eerste lid Wetboek van
vennootschappen.)
30 oktober 2003
C.2002.0498.N
nr. 543
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VERBINTENIS
Verkoopbelofte – Voorkeurrecht.
Hij die een voorkeurrecht verleent neemt geen andere verbintenis op dan om niet te
verkopen aan een ander dan aan de begunstigde; hij behoudt aldus het recht om het goed
al dan niet te verkopen (Art. 1589 Burgerlijk Wetboek.)
24 januari 2003
C.2000.0305.N
nr. 55
Verbintenis om iets te doen – Verbintenis iets niet te doen – Gedwongen
tenuitvoerlegging.
De uitvoering in natura is de normale wijze van gedwongen uitvoering zowel van de
verbintenissen om iets te doen als van die om iets niet te doen; alleen wanneer die
uitvoering in natura niet of niet meer mogelijk is moet de uitvoering door het
gelijkwaardige geschieden (Artikelen 1142, 1143 en 1144 Burgerlijk Wetboek.)
30 januari 2003
C.2000.0632.F
nr. 69
Geldigheid – Oorzaak – Niet uitgedrukte oorzaak – Bestaan of geoorloofd karakter –
Bewijslast.
Wanneer in een schuldbekentenis de oorzaak niet is uitgedrukt moet de schuldenaar die
het bestaan of het geoorloofd karakter van de oorzaak van de verbintenis betwist, daarvan
het bewijs leveren (Art. 1132 Burgerlijk Wetboek.)
27 februari 2003
C.2001.0062.N
nr. 136
Schuldvergelijking – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
De vaststelling dat er een samenhang bestaat tussen de wederzijdse verplichtingen zodat
er schuldvergelijking tot stand kan komen tussen de schuldenaars, ook al is een van hen
failliet, heeft geen weerslag op de voorwaarden waaronder de andere, in geval van
overdracht van de schuldvordering van de gefailleerde, de op de schuldvergelijking
gegronde exceptie kan tegenwerpen aan de overnemer (Art. 1295 Burgerlijk Wetboek.)
26 juni 2003
C.2001.0528.F
nr. 381
Vonnis in eerste aanleg – Voorlopige tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Wijziging of
vernietiging – Schade – Vergoeding.
In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis
waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan,
dient de partij die tot de tenuitvoerlegging ervan last heeft gegeven, naast de teruggave
van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, ook de
schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daarbij
vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383
B.W. (Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2002.0219.F
nr. 528
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst kan de partij tegen wie een rechtsvordering tot
uitvoering van haar verbintenissen is ingesteld, indien zij bewijst dat haar
medecontractant zelf in gebreke is gebleven zijn verbintenissen met betrekking tot die
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overeenkomst uit te voeren, zich wegens de onderlinge afhankelijkheid van hun
wederkerige verbintenissen beroepen op de exceptie van niet–uitvoering en vermag zij te
vorderen dat de uitvoering van haar verbintenissen wordt opgeschort (Art. 1184
Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de exceptie van niet–uitvoering bij wederkerige
overeenkomsten laat toe dat de contractant zonder tussenkomst van de rechter de
uitvoering van de eigen verbintenissen opschort
21 november 2003
C.2001.0357.N
nr. 586
Opschortende voorwaarde – Juridische toestand – Hangende voorwaarde.
Een recht onder opschortende voorwaarde bestaat, hangende de voorwaarde, ook al is de
uitvoering van de verbintenis geschorst (Art. 1181, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
8 december 2003
C.2002.0440.F
nr. 631
Verbintenis uit overeenkomst – Derde–begunstigde – Vorderingsrecht – Aard.
Het vorderingsrecht waarover de derde–begunstigde krachtens een beding ten behoeve
van een derde beschikt tegen de belover is niet van buiten–contractuele aard. (Artikelen
1121 en 1165 Burgerlijk Wetboek.)
11 december 2003
C.2001.0206.N
nr. 639

VERHAAL OP DE RECHTER
Verloop van de rechtspleging – Memorie van antwoord.
Uit de samenhang van de bepalingen van de artikelen 1144 en 1145 Ger.W. volgt dat het
de wil is van de wetgever dat de termijnen in de rechtspleging van verhaal op de rechter
strikt zouden worden nageleefd opdat aan de verstoring van de openbare orde zo snel
mogelijk een einde zou worden gesteld, zodat de termijn, binnen dewelke de rechter op
wie verhaal wordt genomen een memorie van antwoord kan indienen, op straffe van
verval is voorgeschreven. (Artikelen 860, 1144 en 1145 Gerechtelijk Wetboek.)
11 april 2003
C.2002.0612.N
nr. 249
Bedrog of list – Begrip – Algemeen.
Bedrog of list dat verhaal op de rechter wettigt, veronderstelt dat de dader zijn toevlucht
neemt tot kunstgrepen of listen ofwel om het gerecht te misleiden, ofwel om een partij te
bevoordelen of te benadelen, ofwel om een persoonlijk belang te dienen (Art. 1140
Gerechtelijk Wetboek.)
11 april 2003
C.2002.0612.N
nr. 249
Bedrog of list – Begrip – Verkeerde beoordelingen in feite of in rechte.
Verkeerde beoordelingen in feite of in rechte door de rechter kunnen weliswaar aanleiding
geven tot een rechtsmiddel maar leveren geen bedrog of list op in de zin van artikel 1140
Ger.W. (Art. 1140 Gerechtelijk Wetboek.)
11 april 2003
C.2002.0612.N
nr. 249
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VERJARING
BELASTINGZAKEN
Invordering van een betwiste belastingschuld – Betekening van een dwangbevel.
Nu krachtens artikel 410 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) slechts het
daarin omschreven onbetwistbaar verschuldigd gedeelte van de ingekohierde
belastingschuld door alle middelen van tenuitvoerlegging kan worden ingevorderd,
kunnen geen middelen van tenuitvoerlegging worden aangewend om het met een bezwaar
of beroep bestreden gedeelte van de ingekohierde belastingschuld in te vorderen. Inzake
belastingen is een dwangbevel een middel van tenuitvoerlegging dat voor zijn geldigheid
een uitvoerbare titel veronderstelt, zodat een dwangbevel betekend voor een aldus
betwiste belastingschuld, niet geldig kan zijn en geen stuitende werking heeft (Art. 410
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
21 februari 2003
C.2001.0287.N
nr. 124
Duur – Ten onrechte betaalde uitkeringen – Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde – Pensioen – Werknemers.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als werknemerspensioen is van toepassing
telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de verklaring
waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de Rijksdienst
voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die onverschuldigde betaling
niet te doen (Art. 21, § 3 Wet 13 juni 1966 betreffende de rust– en overlevingspensioenen
voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig
verzekerden.)
29 september 2003
S.2003.0003.F
nr. 462

BURGERLIJKE ZAKEN
Dagvaarding – Stuitende kracht – Beperking – Tegenvordering.
Een dagvaarding van het gerecht stuit de verjaring; deze stuiting strekt enkel ten voordele
van degene die de stuitingsdaad heeft verricht en stuit niet de verjaring van een
tegenvordering van degene tegen wie men de verjaring wenst te stuiten. (Art. 2244
Burgerlijk Wetboek.)
3 maart 2003
S.2002.0035.N
nr. 145
Duur – Uitkeringen tot levensonderhoud – Periodieke betalingen – Vordering tot
tenuitvoerlegging.
De vordering tot tenuitvoerlegging van een veroordeling tot betaling van een bepaald
bedrag aan achterstallig onderhoudsgeld is onderworpen aan de regels die de verjaring
van vorderingen gebaseerd op rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de regels die
de verjaring van periodieke betalingen beheersen (Art. 2277, tweede en vijfde lid
Burgerlijk Wetboek.)
7 maart 2003
C.2000.0417.N
nr. 158
Duur – Uitkeringen tot levensonderhoud – Periodieke betalingen.
De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf jaren,
zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderhoudsverplichting
voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing (Art. 2277,
tweede en vijfde lid Burgerlijk Wetboek.)

– 285 –
7 maart 2003

C.2000.0417.N

nr. 158

Dagvaarding – Stuitende kracht.
Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de vordering
die daarin virtueel begrepen is; voor de stuiting van laatstgenoemde vordering is vereist
dat het voorwerp van die vordering virtueel begrepen is in het voorwerp van de bij de
dagvaarding ingestelde vordering (Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
17 maart 2003
S.2001.0182.N
nr. 170
Duur – Staat en provincie – Wet op de rijkscomptabiliteit – Buitencontractuele
aansprakelijkheid – Vijfjarige termijn.
De verjaringstermijn van 5 jaar geldt in de regel voor alle schuldvorderingen ten laste van
de Staat, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen (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; Art. 100, eerste lid, 1° K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
14 april 2003
C.2000.0167.N
nr. 250
Duur – Misdrijf – Burgerlijke rechtsvordering – Nieuwe wet – Toepasselijkheid.
De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de regels
van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de
rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op rechtsvorderingen
waarover nog niet definitief is beslist (Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; zoals vervangen bij art. 2 Wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige
bepalingen betreffende de verjaring; Art. 11 (overgangsbepaling) Wet 10 juni 1998 tot
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring; Art. 2262bis Burgerlijk
Wetboek.)
22 mei 2003
C.2002.0555.N
nr. 315
Bevrijdende verjaring – Erfdienstbaarheid – Niet voortdurende erfdienstbaarheid –
Conventioneel recht van overgang – Bewijslast.
Wie de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond van een
titel die ouder is dan dertig jaar, moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt
tegengeworpen, het bewijs leveren dat de erfdienstbaarheid werd uitgeoefend sedert
minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en aldus de verjaring werd gestuit
en het verval door onbruik vermeden (Artikelen 688, derde lid, 706 en 707 Burgerlijk
Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0347.N
nr. 325
Sociale zekerheid – Zelfstandigen – Consolidatiebijdragen – Vordering tot invordering –
Aangetekend schrijven – Bestanddeel – Ondertekening.
De verjaringstermijn van de rechtsvordering tot invordering van consolideringsbijdragen
wordt rechtsgeldig gestuit door een aangetekend schrijven van het Rijksinstituut waarbij
de door de betrokkene verschuldigde bijdragen worden gevraagd, dat dient ondertekend te
zijn door een hiertoe bevoegd persoon, ongeacht het feit dat blijkt dat het organisme of het
instituut de afzender is. (Artikelen 1, 1°, c) en 2, § 1 Wet 12 nov. 1987; Art. 11, § 1 K.B.
nr 464 van 25 sept. 1986 tot consolidering van de maatregelen inzake matiging van de
inkomsten van de zelfstandigen.)
22 september 2003
S.2003.0014.N
nr. 446
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Duur – Ten onrechte betaalde uitkeringen – Terugvordering van het onverschuldigd
betaalde – Pensioen – Gewaarborgd inkomen voor bejaarden.
De verjaringstermijn van vijf jaar die is voorgeschreven voor de terugvordering van de
uitkeringen die ten onrechte zijn betaald als gewaarborgd inkomen voor bejaarden is van
toepassing telkens als de onverschuldigde betaling plaatsvindt voor de overlegging van de
verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die verklaring de
Rijksdienst voor Pensioenen de mogelijkheid zouden hebben geboden die
onverschuldigde betaling niet te doen (Art. 21, § 3, derde lid Wet 13 juni 1966
betreffende de rust– en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden
onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden; Artikelen 11, § 1, derde en
vierde lid, en 20, § 3 Wet 1 april 1969; Artikelen 20 en 26 K.B. 29 april 1969.)
29 september 2003
S.2002.0047.F
nr. 461
Mindervaliden – Tegemoetkomingen – Onverschuldigd betaald bedrag – Terugvordering
van het onverschuldigd betaalde – Beslissing tot terugvordering – Aangetekende brief –
Vonnis – Nietigverklaarde beslissing.
De stuiting van de verjaring van de terugvordering van de aan de gehandicapte
onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen, die het gevolg is van de neerlegging van de
aangetekende brief waarbij de beslissing tot terugvordering ter kennis wordt gebracht van
de schuldenaar, dient niet als ongedaan te worden beschouwd indien die beslissing bij
vonnis wordt nietig verklaard (Art. 16, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en derde lid Wet van
27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten; Art. 2247 Burgerlijk
Wetboek.)
10 november 2003
S.2002.0104.F
nr. 565
Duur – Geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen – Rechtsvordering van de
verzorgingsinstelling – Patiënt.
Onder patiënt moet worden begrepen iedere persoon die aan de verzorgingsinstelling de in
die bepaling bedoelde verstrekkingen moet betalen, wanneer de verjaring jegens hem niet
door een bijzondere bepaling is geregeld. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek.)
28 november 2003
C.2001.0241.F
nr. 605
Vervoer – Goederenvervoer – Aard van de overeenkomst – Weerslag op de verjaring.
De verjaringstermijn van zes maanden inzake binnenlands vervoer, zoals bepaald in
artikel 9, eerste lid, van de Wet van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst, geldt
voor alle rechtsvorderingen die uit de overeenkomst van goederenvervoer voortvloeien,
ook al hebben die vorderingen betrekking op verbintenissen die accessoir zijn aan de
uitvoering van het vervoer (Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening
van de titel van het Handelswetboek betreffende de vervoerovereenkomsten.)
4 december 2003
C.2002.0170.N
nr. 620

STRAFZAKEN
Verlenging door een nieuwe wet – Onmiddellijke toepassing.
Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is art. 25, Wet 24 dec. 1993, waarbij de
verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar wordt gebracht en art. 21, V.T.Sv., is
gewijzigd, van toepassing op de rechtsvorderingen die vóór de datum van de
inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren (Art. 21
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)

– 287 –
5 februari 2003

P.2002.1428.F

nr. 85

Begin – Wijziging door een nieuwe wet – Onmiddellijke toepassing.
Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is de regel, bepaald in art. 1, Wet 13 april
1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, volgens welke de
verjaringstermijn van de strafvordering, in de bij de wet bepaalde gevallen, pas begint te
lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, van
toepassing op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding
van die wet, op 5 mei 1995, en op die datum nog niet zijn verjaard. (Artikelen 21 en 21bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1428.F
nr. 85
Begin – Collectief misdrijf.
De verjaringstermijn van de strafvordering m.b.t. een collectief misdrijf begint te lopen
vanaf het laatste feit dat met datzelfde opzet is gepleegd door de beklaagde (Art. 21
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 65 Strafwetboek.)
5 februari 2003
P.2002.1428.F
nr. 85
Cassatiegeding – Manifest niet–ontvankelijk cassatieberoep.
Een manifest niet–ontvankelijk cassatieberoep schorst de verjaring van de strafvordering
niet
18 februari 2003
P.2002.0891.N
nr. 113
Strafvordering ingeleid voor de eerste rechter – Duur.
Ingevolge artikel 24, 1°, tweede lid, derde en vierde streepje, Wetboek van
Strafvordering, blijft, buiten het geval dat alleen het openbaar ministerie hoger beroep
heeft ingesteld, de schorsing van de verjaring na het vonnis in eerste aanleg voortduren tot
de dag van de zitting waarop de strafvordering in hoger beroep wordt ingeleid, op
voorwaarde dat die termijn niet langer is dan een jaar en dit onverminderd de andere
schorsingsgronden (Art. 24, 1°, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
18 februari 2003
P.2002.0891.N
nr. 113
Daden van onderzoek of vervolging verricht tijdens de schorsing – Stuiting.
Wanneer tijdens één van de schorsingstermijnen van artikel 24, 1°, Wetboek van
Strafvordering, daden van onderzoek of vervolging worden verricht, wordt de verjaring
gestuit en wordt de aanvang van de tweede verjaringstermijn verschoven tot na de
beëindiging van de schorsing (Artikelen 21 en 24, 1° Wetboek van Strafvordering.)
18 februari 2003
P.2002.0891.N
nr. 113
Aanvang – Voortdurend misdrijf – Stedenbouw – Instandhouding van onwettig opgerichte
bouwwerken.
Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend misdrijf
zodat de verjaring van de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de toestand die is
ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken geen einde wordt gesteld door een herstel
in de oorspronkelijke toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning
(Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 146 Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999; Art. 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
13 mei 2003
P.2002.1621.N
nr. 291
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ALLERLEI
Sociale zaken – Sociale zekerheid – Rechtsvordering van de R.S.Z. – Schorsingsgrond –
Oorzaak – Eigen regeling.
De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen
waarover de R.Z.S. beschikt, heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de
schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op de verjaringstermijn van de
schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 19, 4°ter, derde lid
Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
20 januari 2003
S.2002.0075.N
nr. 39

VERKIEZINGEN
Niet–deelname aan de stemming – Misdrijf – Strafvordering – Artikel 209, Kieswet –
Uitspraak zonder mogelijkheid van hoger beroep – Schending van internationale norm –
Artikel 14.5, I.V.B.P.R. – Voorrang – Toepassing.
Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld
het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde
en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 209 Kieswet (impliciet)
2 september 2003
P.2001.0980.N
nr. 408

VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN
Beklaagde – Mede–eigenaar.
Het feit dat de beklaagde mede–eigenaar is van de beschadigde zaak sluit niet uit dat het
andermans eigendom kan zijn in de zin van artikel 559, 1°, Strafwetboek (Art. 559, 1°
Strafwetboek.)
27 mei 2003
P.2002.1295.N
nr. 321
Dader van vernielingen – Woonrecht in andermans huis – Gevolg – Verzwarende
omstandigheid van braak.
De enkele omstandigheid dat de dader nog steeds woonrecht heeft op een nog door een of
meerdere andere personen bewoond huis of aanhorigheden waar vernielingen van de zich
erin bevindende roerende goederen opzettelijk worden aangebracht, staat niet eraan in de
weg dat hij schuldig kan verklaard worden aan die vernielingen met de verzwarende
omstandigheid van braak (Art. 530 Strafwetboek.)
16 december 2003
P.2003.0939.N
nr. 649

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
PROBATIEUITSTEL
Geen bepaling van de duur van het probatieuitstel – Cassatie – Vordering van de
procureur–generaal – Vordering tot nietigverklaring – Vernietiging en verwijzing.
Op de vordering die de procureur–generaal instelt met toepassing van art. 441 Sv.,
vernietigt het Hof het in kracht van gewijsde gegane vonnis van de politierechtbank, dat
de beklaagde veroordeelt tot geldboeten en tot een vervallenverklaring van het recht tot
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sturen en hem probatieuitstel voor de uitgesproken straffen verleent mits hij de
voorwaarden eerbiedigt, zonder de duur van het uitstel te bepalen, en verwijst het de zaak
naar een andere politierechtbank (Art. 441 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2002.1505.F
nr. 47

VERVOER
PERSONENVERVOER
Spoorvervoer – Vervoer zonder regelmatig biljet – Misdrijf – Europese Unie –
Gemeenschapsrecht – Openbare bedrijven – Mededingingsvoordeel – Verbod.
Het strafbaar stellen van spoorvervoer zonder geldig plaatsbewijs miskent de
gemeenschapsrechtelijke regel niet, die verbiedt een mededingingsvoordeel aan een
spoorwegmaatschappij te verlenen. (Art. 86 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap; Artikelen 3 en 10 K.B. 4 april 1895.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292

GOEDERENVERVOER
Uiterlijke staat van de goederen – Zorgvuldigheidsplicht – Zeevervoer – Zeevervoerder –
Cognossement.
Het onderzoek van de uiterlijke staat van de goederen, waartoe de zeevervoerder
gehouden is met het oog op het afleveren van een cognossement aan de inlader, dient te
gebeuren op een wijze die van een normaal zorgvuldig zeevervoerder mag worden
verwacht, rekening houdend met de aard van de goederen, de wijze van inlading en de
eisen van de zeereis (Art. 91, A, § 3, 3°, c Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart.)
31 januari 2003
C.2000.0722.N
nr. 73
Vervoer gevaarlijke goederen – Vervoerdocument – Vermeldingen.
Een verzender van gevaarlijke goederen voldoet niet aan de verplichting zich ervan te
vergewissen of het vervoerdocument beantwoordt aan de eisen van randnummer 2002(3)
van het ADR die onder meer inhouden dat de totale hoeveelheid gevaarlijke goederen
moet worden vermeld, wanneer, nadat op het vervoerdocument de vermelding "leeg
tankvoertuig 3,71°, ADR" is aangebracht, datzelfde vervoerdocument na een nieuwe
lading wordt gebruikt,ook al vermeldt dit document de totale hoeveelheid gevaarlijke
goederen na die nieuwe lading, indien de gestempelde vermelding "leeg tankvoertuig
3,71°, ADR", met de lay–out die het vervoerdocument heeft, de indruk wekt dat er zich
geen gevaarlijke goederen meer in de transporteenheid bevinden (Art. 3 en bijlage 1 sub
IN 2002 K.B. 12 nov. 1998.)
25 maart 2003
P.2002.1349.N
nr. 200
Rechtsvorderingen uit overeenkomst – Verjaring – Toepassingsveld.
De verjaringstermijn van zes maanden inzake binnenlands vervoer, zoals bepaald in
artikel 9, eerste lid, van de Wet van 25 augustus 1891 op de vervoersovereenkomst, geldt
voor alle rechtsvorderingen die uit de overeenkomst van goederenvervoer voortvloeien,
ook al hebben die vorderingen betrekking op verbintenissen die accessoir zijn aan de
uitvoering van het vervoer (Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891 houdende herziening
van de titel van het Handelswetboek betreffende de vervoerovereenkomsten.)
4 december 2003
C.2002.0170.N
nr. 620
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Remboursbeding – Aard – Gevolg – Verjaring.
De verbintenis die een vervoerder opneemt, om de goederen aan de geadresseerde af te
leveren tegen betaling van de prijs die hij aan de verzender dient over te maken, dient
beschouwd te worden als een aan de vervoersovereenkomst accessoire verbintenis zodat
de rechtsvorderingen die betrekking hebben op de verzending onder rembours
onderworpen zijn aan de verjaringstermijn zoals bepaald in artikel 9 van de wet van 25
augustus 1891 op de vervoersovereenkomst. (Art. 9, eerste lid Wet van 25 aug. 1891
houdende herziening van de titel van het Handelswetboek betreffende de
vervoerovereenkomsten.)
4 december 2003
C.2002.0170.N
nr. 620

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Hoger beroep – Devolutieve kracht – Miskenning – Verwijzing naar hetzelfde gerecht,
anders samengesteld.
Wanneer het Hof van cassatie het bestreden arrest van het hof van beroep vernietigt
wegens schending van de devolutieve kracht van het hoger beroep, nu dat hof de zaak
naar de eerste rechter had verwezen zonder een onderzoeksmaatregel te bevestigen,
verwijst het de zaak naar hetzelfde hof, anders samengesteld. (Art. 1110 Gerechtelijk
Wetboek.)
10 januari 2003
C.2001.0546.N
nr. 24
Gedeeltelijke vernietiging – Rechtsmacht van de rechter op verwijzing.
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie,
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van verwijzing; die verwijzing is in
beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van
onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing
zijn
15 december 2003
S.2003.0068.N
nr. 646

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
Gewettigde verdenking – Vordering tot onttrekking – Publicatie van de raad van de Orde
van Geneesheren van een provincie waarin een beroepspraktijk wordt gelaakt –
Bezwaren die de tuchtvervolgingen verantwoorden en nauw verbonden zijn met de aldus
gelaakte gestelde beroepspraktijk – Hoedanigheid van plaatsvervangend lid van de
provinciale raad van Brabant.
De omstandigheden dat de bezwaren waarop de tuchtvervolging tegen verzoekster zijn
gegrond nauw verbonden zijn met een beroepspraktijk die in een nummer van het
"Bulletin des médecins" van de raad van de Orde van Geneesheren van de provincie
Brabant met het Frans als voertaal wordt gelaakt, en dat verzoekster plaatsvervangend lid
is van die raad, kunnen bij verzoekster en bij derden gewettigde verdenking doen ontstaan
over de onpartijdigheid van voornoemd college dat uitspraak moet doen. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
20 maart 2003
C.2003.0041.F
nr. 185
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Onttrekking van de zaak aan de rechter – Gewettigde verdenking.
De mogelijkheid dat in een zaak de partijen of derden de indruk zouden kunnen hebben
dat de rechtbank hetzij te streng hetzij te welwillend zou optreden ten aanzien van een
collega–rechter, kan een gewettigde verdenking doen ontstaan aangaande de strikte
onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen, zodat het Hof de zaak aan die
rechtbank onttrekt en verwijst naar een rechtscollege van hetzelfde rechtsgebied
(Artikelen 648, 2°, 650 en 658 Gerechtelijk Wetboek.)
4 april 2003
C.2003.0077.N
nr. 228
Wettige verdenking – Vrederechter – Gevorderde procedure.
De omstandigheid dat de procedure reeds ver gevorderd is en dat er reeds meerdere
beschikkingen gewezen zijn door de vrederechter, die krachtens de wet kennis moet
nemen van de zaak, zonder dat de onttrekking ervan werd gevraagd, sluit uit dat die zaak
aan die vrederechter onttrokken wordt. (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2003
C.2003.0201.N
nr. 351
Wettige verdenking – Vrederechter – Opvolging – Verweerder – Kandidaat.
De omstandigheid dat de verweerder kandidaat zou zijn om de vrederechter op te volgen,
die krachtens de wet kennis moet nemen van de zaak, is geen voldoende reden om te
verantwoorden dat die zaak aan die vrederechter onttrokken wordt. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2003
C.2003.0201.N
nr. 351
Wettige verdenking – Vrederechter – Hoger beroep – Verweerder – Lid van de rechtbank.
De loutere hypothese dat tegen een beslissing van de vrederechter die krachtens de wet
kennis moet nemen van een zaak een hoger beroep zou kunnen worden ingesteld, dat zou
moeten beoordeeld worden door de rechtbank waarvan de verweerder lid is, is geen
voldoende reden om te verantwoorden dat die zaak aan die vrederechter onttrokken wordt
(Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
13 juni 2003
C.2003.0201.N
nr. 351
Wettige verdenking – Vordering tot onttrekking van de zaak – Vordering van het
openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de
rechter wegens wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden
gebracht door een toestand waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil
(Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 juni 2003
C.2003.0269.N
nr. 399
Wettige verdenking – Vordering tot onttrekking van de zaak – Vordering van het
openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het openbaar ministerie is gerechtigd een vordering tot onttrekking van een zaak aan de
rechter wegens wettige verdenking in te stellen als de openbare orde in gevaar kan worden
gebracht door een toestand waarin een rechtscollege kennisneemt van een geschil
(Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
20 juni 2003
C.2003.0269.N
nr. 371
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Wettige verdenking – Verklaring van de leden van de rechtbank – Inhoud – Draagwijdte.
Het louter verlangen van de leden van een rechtbank om geen zitting te hebben in een
zaak ontslaat deze magistraten niet van hun verplichting deze zaak te behandelen, tenzij
zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen kennis te nemen van de zaak.
(Art. 656 Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0269.N
nr. 371
Wettige verdenking – Verklaring van de leden van de rechtbank – Inhoud – Draagwijdte.
Het louter verlangen van de leden van een rechtbank om geen zitting te hebben in een
zaak ontslaat deze magistraten niet van hun verplichting deze zaak te behandelen, tenzij
zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen kennis te nemen van de zaak.
(Art. 656 Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0269.N
nr. 399
Wettige verdenking – Vordering tot onttrekking – Redenen – Advocaat – Collusie tussen
partijen – Hoedanigheid van een partij.
Noch de enkele omstandigheid dat een vordering voor een rechter wordt gebracht tegen
een advocaat die nog voor die rechter vaak zal verschijnen als advocaat, noch een
zogenaamde collusie tussen partijen, noch de wijze waarop een partij zich gedraagt, noch
het gegeven dat een partij die zelf vrederechter is als partij verschijnt voor een andere
vrederechter van een nabij gelegen kanton, zijn redenen om iemand te onttrekken aan de
rechter die de wet hem toekent. (Artikelen 13 en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0277.N
nr. 400
Wettige verdenking – Vordering tot onttrekking – Grondslag.
Een vordering tot onttrekking wegens wettige verdenking moet berusten op redenen die
eigen zijn aan het rechtscollege waaraan de verzoeker de zaak wil onttrekken. (Art. 648,
2° Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0277.N
nr. 400
Wettige verdenking – Verwantschap tussen een partij en een lid van de rechtbank.
Verwantschap tussen een partij en een lid van een rechtbank heeft niet noodzakelijk tot
gevolg dat de zaak moet onttrokken worden aan het gerecht dat volgens de wet wordt
bepaald. (Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0269.N
nr. 371
Wettige verdenking – Verwantschap tussen een partij en een lid van de rechtbank.
Verwantschap tussen een partij en een lid van een rechtbank heeft niet noodzakelijk tot
gevolg dat de zaak moet onttrokken worden aan het gerecht dat volgens de wet wordt
bepaald. (Artikelen 138, tweede lid, en 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
12 augustus 2003
C.2003.0269.N
nr. 399
Wettige verdenking.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat uit de door verzoeker uiteengezette gegevens
niet valt af te leiden dat geen van de rechters die deel uitmaken van de rechtbank in staat
zou zijn op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen, noch dat die
gegevens bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden doen ontstaan aangaande hun
geschiktheid om de zaak te behandelen, verwerpt het het verzoek de zaak wegens wettige
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verdenking aan de rechter te onttrekken (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
23 oktober 2003
C.2003.0470.N

nr. 525

Gewettigde verdenking – Geadieerd rechtscollege – Rechtbank van eerste aanleg –
Voormalig parketmagistraat bij het hof van beroep – Partij in de zaak.
De omstandigheid dat eiser, die een geschil aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank van
eerste aanleg, het ambt van magistraat heeft uitgeoefend bij het parket–generaal van het
hof van beroep waarvan die rechtbank afhangt, kan bij de partijen evenmin als bij derden
een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechtbank
die over dat geschil uitspraak moet doen (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
12 december 2003
C.2003.0520.F
nr. 645

STRAFZAKEN
Wettige verdenking – Verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtscollege –
Uitspraak van dat rechtscollege na indiening van dat verzoekschrift.
Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking,
en tot verwijzing ervan naar een andere rechtbank heeft in strafzaken geen reden van
bestaan meer en is dus kennelijk niet ontvankelijk, wanneer op de dag dat het Hof op dat
verzoekschrift uitspraak doet, het gerecht waaraan het verzoekschrift de zaak wil doen
onttrekken, over de zaak reeds heeft beslist en die zaak dus niet meer bij dat gerecht
aanhangig is (Artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2003.0062.F
nr. 51
Wettige verdenking – Verzoek tot onttrekking van de zaak.
Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens wettige verdenking
en tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere heeft, in strafzaken, geen
schorsende kracht (Artikelen 542 tot 552 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2003.0062.F
nr. 51
Wettige verdenking – Feiten die aan bepaalde leden van de rechtbank verweten worden –
Ontvankelijkheid.
De onpartijdigheid van de rechter wordt verondersteld; bijgevolg is het verzoekschrift tot
verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere kennelijk niet ontvankelijk en
wordt het onmiddellijk door het Hof van Cassatie verworpen, wanneer het uitsluitend
berust op de veronderstelling van het tegendeel en alleen grieven bevat t.a.v. de
onderzoeksrechter die met het dossier is belast, zonder aan te geven in hoeverre alle
magistraten die deel uitmaken van de rechtbank waarvan eiser de onttrekking vordert,
zich aan de vermeende partijdigheid schuldig hebben gemaakt (Artikelen 542 en 545
Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2003.0081.F
nr. 52
Gewettigde verdenking – Verwijzing van een kamer naar een andere – Hof van Cassatie –
Toepassing.
Voor geen enkel rechtscollege voorziet de wet in de verwijzing van de zaak van een
kamer naar een andere wegens gewettigde verdenking (Art. 542 Wetboek van
Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2003.0125.F
nr. 84
Gewettigde verdenking – Verzoekschrift van de procureur–generaal bij het Hof van
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Cassatie – Ontvankelijkheid.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat het door de procureur–generaal bij dat Hof
ingestelde verzoekschrift tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het de in art. 545
Sv. bepaalde mededelingen (Artikelen 542 en 545 Wetboek van Strafvordering.)
28 mei 2003
P.2003.0771.F
nr. 324
Gewettigde verdenking – Onderzoeksrechter – Volledige rechtbank van eerste aanleg –
Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak
wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste
aanleg, waartoe de onderzoeksrechter behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn
gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van dezelfde rechtbank zijn getroffen
(Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
28 mei 2003
P.2003.0771.F
nr. 379
Gewettigde verdenking – Onderzoeksrechter – Volledige rechtbank van eerste aanleg –
Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift is niet kennelijk onontvankelijk, wanneer het ertoe strekt de zaak
wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste
aanleg, waartoe de onderzoeksrechter behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn
gemaakt, waardoor twee andere onderzoeksrechters van dezelfde rechtbank zijn getroffen
(Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
28 mei 2003
P.2003.0771.F
nr. 324
Gewettigde verdenking – Verzoekschrift van de procureur–generaal bij het Hof van
Cassatie – Ontvankelijkheid.
Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat het door de procureur–generaal bij dat Hof
ingestelde verzoekschrift tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere
wegens gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het de in art. 545
Sv. bepaalde mededelingen (Artikelen 542 en 545 Wetboek van Strafvordering.)
28 mei 2003
P.2003.0771.F
nr. 379
Gewettigde verdenking – Rechtbank van eerste aanleg – Eiseres die zichzelf burgerlijke
partij heeft gesteld bij de onderzoeksrechter – Onderzoeksrechter van de rechtbank
waarvan de onttrekking van de zaak gevorderd wordt – Omstandigheid aangevoerd vóór
die burgerlijke–partijstelling.
Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan een rechtbank van eerste aanleg wegens
gewettigde verdenking en verwijzing naar een andere rechtbank is kennelijk niet–
ontvankelijk, wanneer eiseres zichzelf burgerlijke partij heeft gesteld bij de
onderzoeksrechter van de rechtbank waaraan ze de zaak wil doen onttrekken, en wanneer,
enerzijds, de door haar aangevoerde omstandigheid reeds bestond vóór haar burgerlijke–
partijstelling en, anderzijds, eiseres weet had van die omstandigheid toen zij voor die
magistraat het geding had ingesteld, terwijl de feiten die in elke klacht worden
aangevoerd, ook aan een ander gerechtelijk arrondissement konden worden verbonden.
(Artikelen 542 en 543 Wetboek van Strafvordering.)
18 juni 2003
P.2003.0835.F
nr. 362
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Gewettigde verdenking – Rechtbank van eerste aanleg – Getroffene lid van die rechtbank.
Een rechtbank van eerste aanleg kan niet van de zaak kennisnemen zonder bij derden of
bij de inverdenkinggestelde gewettigde verdenking te wekken over de onpartijdigheid van
de rechters die van de zaak moeten kennisnemen, wanneer de getroffenen van het aan de
inverdenkinggestelde verweten misdrijf belaging onderzoeksrechters bij die rechtbank
zijn (Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0771.F
nr. 324
Gewettigde verdenking – Rechtbank van eerste aanleg – Getroffene lid van die rechtbank.
Een rechtbank van eerste aanleg kan niet van de zaak kennisnemen zonder bij derden of
bij de inverdenkinggestelde gewettigde verdenking te wekken over de onpartijdigheid van
de rechters die van de zaak moeten kennisnemen, wanneer de getroffenen van het aan de
inverdenkinggestelde verweten misdrijf belaging onderzoeksrechters bij die rechtbank
zijn (Art. 542 Wetboek van Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0771.F
nr. 379
Gewettigde verdenking – Rechtbank van eerste aanleg – Partij rechter in de
politierechtbank.
Uit de omstandigheid dat een van de partijen rechter is in de politierechtbank, kan niet
worden afgeleid dat alle magistraten die de rechtbank van eerste aanleg vormen van het
gerechtelijk arrondissement waarin de politierechtbank gelegen is, niet in staat zouden
zijn op onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak te doen, of dat er bij
de partijen of bij de publieke opinie een gewettigde verdenking zou kunnen ontstaan
omtrent hun geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen (Art. 542 Wetboek van
Strafvordering.)
25 juni 2003
P.2003.0662.F
nr. 378
Gewettigde verdenking – Lid van het rechtscollege – Benadeelde – Burgerlijke partij –
Geen lid meer van het rechtscollege.
De grond tot verwijzing van een rechtbank naar een andere die zou kunnen ontstaan ten
aanzien van het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, wanneer één van de betrokkenen,
eventueel benadeelde en dus mogelijk toekomstige burgerlijke partij, lid is van dit
rechtscollege zodat de zaak mogelijk niet met de vereiste sereniteit zou kunnen behandeld
worden, blijft bestaan wanneer de omstandigheden, aangevoerd in de vordering tot
verwijzing, ook nadat de betrokken magistraat geen deel meer uitmaakt van dat
rechtscollege, van die aard zijn dat het geadieerde rechtscollege onmogelijk uitspraak kan
doen zonder bij partijen of derden gewettigde verdenking te wekken aangaande zijn
strikte onpartijdigheid. (Artikelen 542, 544 en 545 Wetboek van Strafvordering.)
5 augustus 2003
P.2003.0841.N
nr. 396
Gewettigde verdenking – Lid van het rechtscollege – Benadeelde – Burgerlijke partij.
De betrekkingen die bestaan tussen de magistraten van eenzelfde rechtscollege zijn van
die aard dat zij gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan ten aanzien van het gerecht
waarbij de zaak aanhangig is, wanneer één van de betrokkenen, eventueel benadeelde en
dus mogelijk toekomstig burgerlijke partij, lid is van dit rechtscollege zodat de zaak
mogelijk niet met de vereiste sereniteit zou kunnen worden berecht. (Artikelen 542, 544
en 545 Wetboek van Strafvordering.)
5 augustus 2003
P.2003.0841.N
nr. 396
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Gewettigde verdenking – Discriminatie gegrond op het geslacht – Ontvankelijkheid.
Een grief die voortvloeit uit een op het geslacht gegronde discriminatie, kan niet leiden tot
onttrekking van de zaak aan een rechtscollege. (Artikelen 542, vijfde lid, en 545, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
10 september 2003
P.2003.1239.F
nr. 425

TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Provinciale raad – Gewettigde verdenking.
De omstandigheid dat in 1991 de tuchtvervolging tegen de verzoeker aan een provinciale
raad van de Orde van architecten werd onttrokken kan geen wettige verdenking doen
ontstaan in verband met de strikte onpartijdigheid van dezelfde, maar thans uit andere
leden samengestelde provinciale raad bij de behandeling van de tuchtvervolging die
betrekking heeft op nieuwe feiten die volledig los staan van de meer dan tien jaar geleden
ingestelde tuchtvervolging (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2003.0016.N
nr. 143
Orde van architecten – Provinciale raad – Gewettigde verdenking.
Wanneer uit de voorgelegde gegevens geen bewijs van vijandschap blijkt of geen
mogelijk gebrek aan objectiviteit kan worden afgeleid, kunnen zij bij de verzoeker tot
onttrekking geen wettige verdenking doen ontstaan in verband met de strikte
onpartijdigheid van de Raad van de Orde bij de behandeling van de zaak. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2003.0016.N
nr. 143

VERZEKERING
ALGEMEEN
Nietigheid van de verzekering wegens verzwijging of onjuiste opgave aan de zijde van de
– Verzwijging.
Ingevolge art. 9 Verzekeringswet is de verzekering slechts nietig wanneer de verzwijging
of de onjuiste opgave aan de zijde van de verzekerde de waardering van het risico zodanig
verminderen dat de verzekeraar, indien hij daarvan op de hoogte was geweest, de
verzekering niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan; om uit te maken of
zulks het geval is, verbiedt voornoemd artikel niet dat rekening wordt gehouden met de
houding van de verzekeraar na het stilzwijgen van de verzekerde over een aantal vragen
die door eerstgenoemde werden gesteld (Art. 9 Wet van 11 juni 1874 betreffende de
verzekeringen.)
27 februari 2003
C.2002.0403.F
nr. 140

LANDVERZEKERING
Vordering tot terugbetaling – Grondslag – Voorafgaande kennisgeving – Aard –
Gevolgen – Werking van de wet in de tijd.
De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de
bedragen die hij aan de slachtoffers van een ongeval heeft betaald wanneer de
verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt om een dergelijk rechtsmiddel in te
stellen, is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde; bijgevolg blijft die
rechtsvordering geregeld door de wet onder vigeur waarvan de overeenkomst is gesloten,
zolang een nieuwe wet niet van toepassing is op de overeenkomst waarin die
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rechtsvordering is bedongen; een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering,
zoals de in art. 88, tweede lid, Wet 25 juni 1992 voorgeschreven voorafgaande
kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf (Art. 88,
tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
6 maart 2003
C.2002.0132.F
nr. 156
Opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Civielrechtelijk aansprakelijke – Uitsluiting van
dekking.
Zo art. 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat niettegenstaande
enig andersluidend beding de verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan
hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt, kan de opzettelijke fout van een
andere persoon niet ingeroepen worden tegen degene die voor deze persoon
civielrechtelijk aansprakelijk is en hiervoor verzekerd is (Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
25 maart 2003
P.2002.0607.N
nr. 197
Verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid m.b.t.
het privé–leven – Uitsluiting van dekking – Opzettelijke fout – Persoon waarvoor de
verzekerde civielrechtelijk aansprakelijk is.
Art. 6, 6°, K.B. tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de
verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
buiten overeenkomst m.b.t. het privé–leven maakt de uitsluiting van de dekking niet
mogelijk voor de opzettelijke fout van een persoon waarvoor de verzekerde
civielrechtelijk aansprakelijk is (Art. 6, 6° K.B. 12 jan. 1984.)
25 maart 2003
P.2002.1097.N
nr. 199
Schade t.g.v. een misdrijf – Benadeelde – Vergoeding door de verzekeraar – Burgerlijke–
partijstelling van de verzekeraar – Eigen schade.
De rechter die de beklaagde aansprakelijk stelt voor de vernieling van een voertuig dat het
voorwerp uitmaakt van een financieringshuur, en hem veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij, de verzekeraar van de huurder, die laatstgenoemde verzekert tegen de
financiële gevolgen van die vernieling t.a.v. de verhuurder, verantwoordt die veroordeling
niet naar recht wanneer hij overweegt dat die verzekeraar een benadeelde is die eigen
schade heeft geleden (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
De verzekeraar van de huurder van een voertuig dat het voorwerp uitmaakt van een
financieringshuur, die aan de verhuurder de vergoeding van beëindiging heeft uitbetaald
die verschuldigd was in geval van vernieling van het voertuig, wordt ten belope van die
vergoeding in de plaats gesteld van de rechten en rechtsvorderingen van zijn verzekerde
tegen de voor die vernieling aansprakelijke derde; de strafrechter bij wie de burgerlijke
rechtsvordering van de verzekeraar tegen die derde aanhangig wordt gemaakt, is bijgevolg
bevoegd om van die vordering kennis te nemen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 41, eerste lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
26 maart 2003
P.2002.1609.F
nr. 204
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Oorzaak van het schadegeval – Diefstal – Bewijslast van de diefstal – Verzekerde.
De verzekerde dient, met alle toelaatbare bewijsmiddelen, het bewijs te leveren van de
diefstal waarvan hij beweert het slachtoffer te zijn (Art. 1315, tweede lid Burgerlijk
Wetboek.)
10 april 2003
C.2002.0213.F
nr. 239
Verzekeringsovereenkomst – Bewijs – Inhoud – Wijzigingen – Werking in de tijd.
Artikel 10 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake het
bewijs en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst en haar wijzigingen is slechts van
toepassing op de wijzigingen van de verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn
vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, vanaf de dag van die wijzigingen na die
inwerkingtreding (Artikelen 10 en 148, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst; Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0574.N
nr. 326

W.A.M.–VERZEKERING
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Vergoedingsverplichting – Toevallig feit –
Begrip – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
Het toevallig feit op grond waarvan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds tot
vergoeding verplicht is, onderstelt een omstandigheid of gebeurtenis die voor de
bestuurder van het voertuig die het ongeval heeft veroorzaakt een geval van overmacht
vormt, zodat zij hem niet kan worden toegerekend; dergelijke omstandigheid of
gebeurtenis hoeft niet noodzakelijk onafhankelijk van elke menselijke wil te zijn ontstaan;
de feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de ongelukkige omstandigheden die
hij vaststelt, voor die bestuurder een toevallig feit vormen waardoor geen enkele
verzekeringsonderneming verplicht is de materiële schade die hij heeft veroorzaakt te
vergoeden (Art. 80, § 1, eerste lid, 2° 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.)
6 maart 2003
C.2002.0255.F
nr. 157
Lichamelijke letsels – Materiële schade – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Tussenkomst.
Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding
verkrijgen van de schade uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn
veroorzaakt, en ook de door dat voertuig veroorzaakte materiële schade, wanneer geen
enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat de
verzekeringsplicht niet werd nageleefd (Art. 80, § 1, 2° Wet van 9 juli 1975 betreffende
controle bij de verzekeringsondernemingen; Artikelen 14 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.)
9 april 2003
P.2003.0049.F
nr. 235
Lichamelijke letsels – Materiële schade – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Tussenkomst – Volledige vergoeding.
Wie een ander schade berokkent, dient die schade volledig te vergoeden, wat impliceert
dat de benadeelde in de staat moet worden hersteld waarin hij zich zou hebben bevonden
wanneer de daad waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn gesteld (Art. 80, § 1, 2° Wet

– 299 –
van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Artikelen 14 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.)
9 april 2003
P.2003.0049.F
nr. 235
W.A.M.–wet 1989 – Artikel 29bis – Verkeersongeval waarbij een bromfiets klasse A en
een ander motorrijtuig betrokken zijn – Schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of
overlijden.
De bestuurder van een bromfiets klasse A die het slachtoffer is van een verkeersongeval
en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op art. 29bis W.A.M.–wet 1989
teneinde van de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder
of de houder van een ander motorrijtuig dat betrokken is bij het verkeersongeval,
vergoeding te verkrijgen voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het
overlijden van de bestuurder van de bromfiets. (Artikelen 1 en 29bis Wet betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 2.17 K.B. van 1 dec.
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
10 april 2003
C.2001.0165.N
nr. 238
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Herstelverplichting – Gestolen motorrijtuig –
Deelname aan het verkeer – Totstandkoming van de schade – Bevaarbare waterweg –
Voorwaarde.
De schade die een ondergedompeld gestolen motorrijtuig aan een binnenschip op een
bevaarbare waterweg heeft toegebracht, valt niet buiten het toepassingsgebied van de wet
die een tegemoetkoming van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds oplegt, omdat
het gestolen voertuig deelnam aan het verkeer op een van de door de wet bedoelde
plaatsen toen het in het water belandde (Art. 2, § 1 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
15 mei 2003
C.2002.0297.F
nr. 296
Uitzondering – Kentekenplaat, handelaarskentekenplaat genoemd – Motorrijtuig –
Maximale cilinderinhoud – Tegenstelbaar karakter – Benadeelde.
De verzekeraar die een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten ter dekking van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe in het verkeer ieder motorrijtuig aanleiding
kan geven dat van de in de overeenkomst omschreven kentekenplaat,
handelaarskentekenplaat genoemd, is voorzien, kan aan de benadeelde niet tegenwerpen
dat het motorvoertuig een grotere cilinderinhoud had dan die welke als maximuminhoud
in de overeenkomst was vermeld (Art. 11, § 1 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art.
11 Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen; Artikelen 49 en 50, oud, thans 79 en 80 Wet van 9 juli 1975 betreffende
controle bij de verzekeringsondernemingen.)
11 juni 2003
P.2002.1648.F
nr. 343
De W.A.M.–verzekering dekt de schade die veroorzaakt is door een motorrijtuig dat, op
het ogenblik dat het ongeval zich voordeed, slechts manoeuvres uitvoerde die te maken
hadden met het gebruik ervan als "werktuig" en die niet veroorzaakt is op een wijze die
karakteristiek is voor schadeveroorzaking door motorrijtuigen in het verkeer. Zulks is het
geval voor een vrachtwagen die gebruikt wordt voor het herstel van het wegdek en, die op
het ogenblik van het ongeval, asfalt uitgiet in een afwerkmachine; het ongeval werd
veroorzaakt door een elektrische boogontlading doordat de laadbak te dicht bij een
hoogspanningslijn was genaderd
5 december 2003
C.2002.0261.F
nr. 626
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Takelen en slepen – Verzekering – Verplichting.
De beslissing die het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds veroordeelt tot herstel van
de materiële schade van de bestuurder van een motorrijtuig die tegen een voertuig op
sleep dat hem de weg afsneed is aangereden, en gegrond is op de overweging dat de
bestuurder van het takelvoertuig niet verzekerd was voor het risico "takelen en slepen",
schendt de wettelijke bepalingen betreffende de W.A.M.–verzekering (Art. 50, § 1, eerste
lid, 2° en laatste lid 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; Art. 2, § 1, eerste lid Wet van 1 juli l956 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.)
12 december 2003
C.1999.0487.F
nr. 641

VERZET
Strafzaken – Verstekbeslissing in hoger beroep – Dagvaarding – Verstrijken van de
termijn van vijftien dagen – Latere terechtzitting – Ontvankelijkheid.
Art. 188 Sv. bepaalt niet dat het verzet dat is gedaan tegen een verstekbeslissing in hoger
beroep niet ontvankelijk is, wanneer het exploot op grond waarvan het is gedaan een
dagvaarding inhoudt voor een terechtzitting die later zal worden gehouden dan de
terechtzitting die volgt op het verstrijken van de in die bepaling bedoelde termijn van
vijftien dagen (Artikelen 187 en 188 Wetboek van Strafvordering.)
12 februari 2003
P.2002.1273.F
nr. 99
Strafzaken – Politierechtbank – Vonnis – Hoger beroep van een partij – Verzet van een
andere – Ontvankelijk verklaard verzet – Appelgerecht.
Wanneer een partij hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis dat de politierechtbank
jegens haar op tegenspraak heeft gewezen, een andere partij verzet heeft gedaan tegen
datzelfde, jegens haar bij verstek gewezen vonnis, en de politierechtbank dat verzet
ontvankelijk heeft verklaard en over de grond ervan uitspraak heeft gedaan, moet de
correctionele rechtbank die de zaak heeft behandeld en haar beslissing heeft gewezen na
het vonnis van de politierechtbank, uitspraak doen over het hoger beroep dat bij haar
aanhangig is gemaakt (Artikelen 151 en 172 Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2002.1693.F
nr. 205
Strafzaken – Verzet van de beklaagde – Burgerrechtelijk aansprakelijke partij.
De burgerrechtelijk aansprakelijke partij kan voordeel halen uit het verzet van de
beklaagde, maar kan alleen aansprakelijk worden verklaard voor de aan de beklaagde
opgelegde veroordeling
26 maart 2003
P.2002.1693.F
nr. 205
Strafzaken – Bij verstek gewezen onbevoegdheidsverklaring.
Het Hof regelt het rechtsgebied wanneer het vaststelt dat er onderlinge tegenstrijdigheid
bestaat tussen de verwijzingsbeschikking van de raadkamer en het vonnis van de
correctionele rechtbank dat een geschil van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang
belemmert, dat tegen de verwijzingsbeschikking alsnog geen rechtsmiddel kan worden
ingesteld en het vonnis in kracht van gewijsde is getreden, zowel wat de beklaagden
betreft ten aanzien van wie het op tegenspraak is gewezen, als wat de beklaagden betreft
ten aanzien van wie het bij verstek is gewezen, aangezien zij tegen deze beslissing geen
ontvankelijk rechtsmiddel kunnen aanwenden. (Artikelen 151, 187 en 525 Wetboek van
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Strafvordering.)
8 juli 2003

P.2003.0846.N

nr. 389

Strafzaken – Verzet van de beklaagde tegen een bij verstek uitgesproken veroordeling –
Ontvankelijk verklaard verzet.
Het ontvankelijk verklaarde verzet van de beklaagde tegen de beslissing waarbij hij bij
verstek wordt veroordeeld, maakt die beslissing ongedaan en verplicht de rechter om
binnen de grenzen van het rechtsmiddel opnieuw uitspraak te doen over het voorwerp van
de eerste beslissing
3 september 2003
P.2003.0515.F
nr. 411
Strafzaken – Voorwerp.
Het verzet van de veroordeelde heeft alleen tot doel hem van de tegen hem uitgesproken
veroordelingen geheel of ten dele te ontlasten; dat verzet kan niet tot gevolg hebben dat
zijn toestand, zoals die voortvloeit uit het verstekvonnis, in zijn nadeel wordt gewijzigd
(Artikelen 151 en 187 Wetboek van Strafvordering.)
3 september 2003
P.2003.0515.F
nr. 411
Strafzaken – Strafvordering – Niet verschijnen van de opposant – Hoger beroep tegen het
vonnis bij verstek.
Het hoger beroep tegen een verstekvonnis, waartegen het verzet wegens het niet–
verschijnen van de opposant ongedaan werd verklaard, is niet zonder voorwerp.
(Artikelen 188 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2003
P.2003.0937.N
nr. 576
Strafzaken – Strafvordering – Niet verschijnen van de verzetdoende partij –
Ongedaanverklaring van het verzet.
De ongedaanverklaring van het verzet wegens het niet–verschijnen van de verzetdoende
partij houdt in dat het verzet ontvankelijk was, maar niet dat het vonnis waartegen verzet
was ingesteld teniet is gegaan (Art. 188 Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2003
P.2003.0937.N
nr. 576
Strafzaken – Strafvordering – Niet verschijnen van de opposant – Gevolgen voor het
vonnis waartegen verzet.
Het niet–verschijnen van een opposant op zijn verzet heeft tot gevolg dat dit verzet als
ongedaan wordt beschouwd, dit wil zeggen dat het als vervallen wordt beschouwd met als
gevolg dat het verstekvonnis waartegen het verzet was gericht onaangetast blijft (Art. 188
Wetboek van Strafvordering.)
18 november 2003
P.2003.0937.N
nr. 576

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Verbetering – Verschrijving of misrekening – Niet bestreden vonnis – Hoger beroep tegen
een ander vonnis in dezelfde zaak – Appelrechter – Rechtsmacht.
Wanneer geen hoger beroep is ingesteld tegen een vonnis dat een verschrijving of
misrekening inhoudt, bezit de appelrechter, bij wie een hoger beroep tegen een ander
vonnis in dezelfde zaak aanhangig is gemaakt, geen rechtsmacht om in het niet bestreden
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vonnis verschrijvingen of misrekeningen te verbeteren. (Artikelen 794, 798 en 799
Gerechtelijk Wetboek.)
23 september 2003
P.2003.0373.N
nr. 448

BURGERLIJKE ZAKEN
Beslissing in hoger beroep – Hervorming of vernietiging van de bestreden beslissing.
De beslissing in hoger beroep die de beslissing van de eerste rechter teniet doet of
hervormt, houdt de titel tot terugvordering in van hetgeen ter uitvoering van die beslissing
van de eerste rechter werd betaald, wat impliceert dat de beslissing in hoger beroep niet
uitdrukkelijk dient te vermelden dat eiser gerechtigd is op teruggave van de in uitvoering
van het bestreden vonnis teveel betaalde sommen, ook al had hij zulks formeel gevorderd
10 januari 2003
C.2001.0579.N
nr. 25
Geding – Onwillige procespartij (artikel 751 Ger.W.) – Termijn om conclusie neer te
leggen – Te laat neergelegde conclusie van de verwittigde partij – Sanctie.
In het geval dat de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste en tweede lid, Ger.W.
verwittigde partij binnen de in het vierde lid van die paragraaf bepaalde termijn heeft
geconcludeerd, vindt de sanctie die in dit lid is bepaald geen toepassing op conclusies die
de verwittigde partij heeft genomen na het verstrijken van de in dit lid bepaalde termijn
van twee maanden, maar nadat de partij die om toepassing van die sanctie heeft verzocht
zelf nog heeft geconcludeerd na de overeenkomstig artikel 751, §1, eerste lid, van dit
wetboek bepaalde rechtsdag (Art. 751, § 1, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 februari 2003
C.2000.0665.N
nr. 106
Berechting – Sluiting van de debatten – Schriftelijk advies O.M. – Beginsel van
tegenspraak – Procespartijen – Rechten – Draagwijdte – Vóór Wet 14 nov. 2000 tot
wijziging Ger.W. inzake tussenkomst van het O.M..
Uit art. 6.1 E.V.R.M. en uit het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging
kunnen de procespartijen, in civiele zaken, geen onbeperkt recht putten om na sluiting van
het debat, tegenspraak te voeren over het advies dat door een onafhankelijk magistraat van
het openbaar ministerie is gegeven aan de rechter; dit recht was beperkt tot hetgeen nodig
is voor de handhaving van de genoemde rechten en inzonderheid van het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak en die noodzaak moet worden beoordeeld in het licht
van het gehele procesverloop (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
3 maart 2003
C.1999.0268.N
nr. 144
Conclusies – Termijnen opgelegd door de rechter – Conclusies neergelegd buiten de
termijn – Instemming van partijen – Ambtshalve weren uit de debatten.
Ofschoon de termijnen opgelegd door de rechter om conclusies te nemen dwingende
termijnen zijn, mag een conclusie die met instemming van de andere partij buiten die
termijn is neergelegd, niet ambtshalve geweerd worden. (Artikelen 747, § 2 en 748, § 1
Gerechtelijk Wetboek.)
14 maart 2003
C.2002.0281.N
nr. 168
Geschil – Weigerende partij – Buiten de termijn neergelegde conclusie.
De partij die de toepassing van art. 751 Ger. W. heeft gevorderd mag toestaan dat de
conclusies van de tegenpartij worden neergelegd buiten de termijn waarin het derde lid
van die bepaling voorziet; in dat geval past de rechter de aldaar voorgeschreven sanctie
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niet toe (Art. 751 Gerechtelijk Wetboek.)
8 mei 2003
C.2001.0355.F

nr. 283

Vonnis – Arrest – Vereiste vermeldingen – Vermelding van de woonplaats van de partijen
– Weglating.
Het vormvereiste neergelegd in de artikelen 780, 2° en 1042 van het Ger.W., krachtens
hetwelk het vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de
woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben
opgegeven, moet het mogelijk maken na te gaan welke personen betrokken zijn in de
procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; dat is het geval wanneer de
aanwijzing van de woonplaats van de verweerder blijkt uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan (Artikelen 780, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
16 mei 2003
F.2001.0001.N
nr. 303
In artikel 748, § 2, Ger.W. bedoelde beschikking – Wettigheid – Toetsing – Bodemrechter.
Uit de omstandigheid dat tegen de in art. 748, § 2, Ger.W. bedoelde beschikking geen
enkel rechtsmiddel openstaat, kan niet worden afgeleid dat de rechter, voor wie een partij,
in pleidooien, haar recht van verdediging aanvoert om een nieuwe regeling van de
procedure te verkrijgen, uitspraak dient te doen over de wettigheid van die beschikking.
(Art. 748, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
22 mei 2003
C.2001.0490.F
nr. 314
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard.
Art. 1046, Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard, zoals
uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep; die regel is echter alleen van
toepassing op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel geschil van feitelijke of
juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing
geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen (Art. 1046 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 mei 2003
S.2002.0118.F
nr. 320
Arrest van het Hof – Uitlegging – Wijziging – Cassatie zonder beperking.
Wanneer het Hof, op grond van een van de twee middelen die ingesteld zijn tegen het
dictum van het bestreden arrest, de vernietiging heeft uitgesproken zonder deze te
beperken, bestaat er noch grond tot uitlegging noch tot verbetering (Artikelen 793 en 794
Gerechtelijk Wetboek.)
5 juni 2003
C.2003.0164.F
nr. 339
Behandeling en berechting van de vordering – Rechtsdagbepaling – Nieuwe conclusies –
Instemming van partijen – Verdaging – Verzoek om een conclusie te weren.
De rechter die aanneemt dat de beide partijen hebben ingestemd met het neerleggen van
conclusies nadat de rechtsdag met toepassing van art. 750, § 2, laatste lid, Ger.W. is
bepaald, op de vastgestelde rechtsdag de zaak voor verdere behandeling uitstelt om een
partij toe te laten op een conclusie van de andere partij te antwoorden hoewel deze laatste
zich daartegen verzet, en niet ingaat op haar verzoek tot het weren van die
antwoordconclusie, schendt art. 748, § 1, Ger.W. niet en miskent evenmin het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging
4 september 2003
C.2001.0031.N
nr. 413
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Eindvonnis – Machtsoverschrijding – Rechterlijk gewijsde – Gezag van gewijsde –
Onderscheid.
Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschilpunt dat niet meer bij hem aanhangig
is omdat hij daarover vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen een
eindbeslissing heeft gewezen waardoor hij zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend,
miskent hij het gezag van gewijsde van zijn vorige beslissing niet (Artikelen 19 en 24
Gerechtelijk Wetboek.)
13 oktober 2003
S.2003.0010.F
nr. 493
Vonnis in eerste aanleg – Voorlopige tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Wijziging of
vernietiging – Schade – Vergoeding.
In het geval van wijziging of van gehele of gedeeltelijke nietigverklaring van een vonnis
waarvan de rechter in eerste aanleg de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan,
dient de partij die tot de tenuitvoerlegging ervan last heeft gegeven, naast de teruggave
van hetgeen zij krachtens de gewijzigde of vernietigde beslissing heeft ontvangen, ook de
schade te vergoeden die door de loutere tenuitvoerlegging is ontstaan, zonder dat daarbij
vereist is dat er sprake is van kwade trouw of fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383
B.W. (Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
24 oktober 2003
C.2002.0219.F
nr. 528
Voorlopige tenuitvoerlegging – Beslissing in hoger beroep – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
De beslissing in hoger beroep over de vordering om, alvorens het hoger beroep te
behandelen, de voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis toe te staan, is een
eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep openstaat (Art. 1401 Gerechtelijk
Wetboek.)
27 november 2003
C.2001.0389.N
nr. 602

STRAFZAKEN
Beslissing tot verbetering – Begrip – Uitwerking – Daad van vervolging.
De rechter kan de verschrijvingen in een door hem gewezen beslissing verbeteren, zonder
dat de daarin vastgelegde rechten kunnen worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd; het
verbeterend vonnis vormt één geheel met het verbeterde vonnis of arrest (Art. 794
Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Beslissing tot verbetering – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk.
(Impliciet) (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2003
P.2002.1315.F
nr. 31
Hoger beroep – Beslissing – Eigen redenen – Beroepen vonnis aangetast door nietigheid.
Een beslissing in hoger beroep, die gegrond is op eigen redenen, is niet nietig alleen
omdat ze het door nietigheid aangetaste beroepen vonnis niet nietig verklaart
15 januari 2003
P.2002.1296.F
nr. 30
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Vermelding – Debat – Opening – Begrip – Proces–verbaal van de terechtzitting.
De vermelding, in het proces–verbaal van de terechtzitting, volgens welke "het onderzoek
verricht wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 190 van het Wetboek van
Strafvordering", bewijst op zich niet dat het debat is geopend. (Art. 190 Wetboek van
Strafvordering.)
15 januari 2003
P.2002.1296.F
nr. 30
Aanduiding van de partijen – Artikel 780, 2°, Ger.W. – Toepassing.
Art. 780, 2°, Ger.W. is niet van toepassing op de beslissingen van strafgerechten
11 februari 2003
P.2002.0670.N

nr. 95

Onderzoek in strafzaken – Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer – Onderzoek van de regelmatigheid van de
procedure – Gevallen.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, wanneer zij kennis neemt van de zaak
ingevolge het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de verwijzingsbeschikking
van de raadkamer met toepassing van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, voor
zover de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden aangevoerd door de
inverdenkinggestelde werden ingeroepen bij schriftelijke conclusie voor de raadkamer.
(Artikelen 131, 135, § 2, en 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Vonnis alvorens recht te doen – Hoger beroep – Evocatie – Veroordeling zonder
eenparigheid van stemmen.
Een vonnis alvorens recht te doen houdt noch een vrijspraak, noch een veroordeling van
de beklaagde in, zodat het gerecht in hoger beroep dat de zaak met toepassing van artikel
215 Wetboek van Strafvordering aan zich trekt na het vonnis alvorens recht te doen te
hebben vernietigd of hervormd, de beklaagde voor het eerst vermag te veroordelen zonder
dat hierover met eenparigheid van stemmen dient te worden beslist. (Art. 1050
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 211bis en 215 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
Beslissing die de vordering niet uitput – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Tegen een vonnis of arrest dat over de grond van de zaak uitspraak doet maar de
vordering niet uitput kan geen ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld
18 maart 2003
P.2002.1335.N
nr. 173
Uitstel van de zaak ondanks verzet – Aard van de beslissing – Hoger beroep mogelijk.
De beslissing die, ondanks verzet, de behandeling van de zaak uitstelt naar een latere
terechtzitting, is geen beslissing of maatregel van inwendige aard zodat hoger beroep kan
worden ingesteld van zodra ze uitgesproken is. (Artikelen 1046 en 1050 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 maart 2003
P.2002.1357.N
nr. 174
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Onderzoek in strafzaken – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de
regelmatigheid van de procedure – Gevallen – Algemeen.
De kamer van inbeschuldigingstelling onderzoekt de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het openbaar
ministerie, hetzij op verzoek van één der partijen, zowel in geval van regeling van de
rechtspleging als in alle andere gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak. (Art.
235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Onderzoek in strafzaken – Kamer van inbeschuldigingstelling – Regelmatigheid van de
procedure – Ambtshalve onderzoek – Mogelijkheid.
Overeenkomstig artikel 235bis, § 1, Wetboek van Strafvordering, kan de kamer van
inbeschuldigingstelling, zonder daartoe verplicht te zijn, ambtshalve, dit is zonder
voorafgaandelijke ontvankelijke vordering van het openbaar ministerie of verzoek van één
der partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoeken. (Art.
235bis, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
18 maart 2003
P.2002.1619.N
nr. 175
Op conclusie – Vermelding.
Noch art. 780 Ger. W. noch enig andere bepaling verplicht de rechter in zijn beslissing te
vermelden dat een conclusie is neergelegd (Art. 780 Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2003
P.2003.0446.F
nr. 223
Conclusie – Neerlegging – Handtekening van de voorzitter – Gevolg – Kennisname van
de conclusie – Bewijs.
Wanneer, door de handtekening van de voorzitter van het hof van beroep, zeker is
vastgesteld dat een conclusie is neergelegd, waarbij die handtekening in dat geschrift is
aangebracht onder de vermelding van de datum van de terechtzitting waarop de zaak is
behandeld, houdt die vaststelling in dat het hof van beroep kennisgenomen heeft van die
schriftelijke conclusie
2 april 2003
P.2003.0446.F
nr. 223
Correctionele rechtbank – Proces–verbaal van de terechtzitting – Ontbrekende vereiste
vaststellingen – Nietigheid – Vaststellingen in andere processtukken – Conclusies van de
partijen.
Wanneer het proces–verbaal van de terechtzitting bepaalde vaststellingen niet bevat, of
zelfs niet bestaat of nietig is, kan de regelmatigheid van de rechtspleging blijken uit de
vermeldingen van andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zoals het vonnis
en de conclusies van de partijen, waarin bepaalde, door de voorzitter en de griffier
ondertekende vermeldingen zijn aangebracht (Artikelen 155, 189 en 190 Wetboek van
Strafvordering; Art. 10 Wet 1 mei 1849.)
14 mei 2003
P.2002.0524.F
nr. 292
Authentieke akte – Proces–verbaal van de terechtzitting – Doorhaling – Geen
goedkeuring.
Een doorhaling die in een authentieke akte van de strafrechtspleging niet regelmatig is
goedgekeurd, wordt als niet–bestaande beschouwd, zodat een proces–verbaal van de
terechtzitting dat niet–goedgekeurde doorhalingen bevat, met de doorgehaalde woorden
moet worden gelezen, tenzij de doorgehaalde, niet–goedgekeurde woorden de

– 307 –
regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten (Art. 78 Wetboek van Strafvordering.)
14 mei 2003
P.2002.0540.F
nr. 293
Verstekvonnis dat enkel nog op de burgerlijke rechtsvordering uitspraak doet –
Bevoegdheid van het openbaar ministerie om die beslissing te doen betekenen.
Wanneer de burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter is ingesteld, en zelfs wanneer
alleen de burgerlijke belangen nog in het geding zijn, kan het openbaar ministerie, wegens
de aard van zijn bevoegdheden en die van het strafgerecht, de nodige maatregelen treffen
met het oog op de voortzetting van de rechtspleging tot aan de voltooiing ervan, onder
meer door de beslissing aan de bij verstek veroordeelde partij te doen betekenen
30 september 2003
P.2002.1415.N
nr. 464
Openbaarheid van de terechtzittingen – Nietigheid – Draagwijdte – Behandeling en
berechting van de zaak – Aanhangigmaking van de zaak bij het rechtscollege –
Burgerlijke partijstelling.
De bij art. 190 Sv. bepaalde nietigheid, op straffe waarvan de behandeling in het openbaar
geschiedt, heeft betrekking op de behandeling en berechting van de zaak, en niet op de
aanhangigmaking zelf van de zaak bij het strafgerecht, zoals de burgerlijke–partijstelling.
(Art. 190 Wetboek van Strafvordering.)
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557
Beroepen beslissing – Nietigheid – Beslissing in hoger beroep – Eigen redenen.
De beslissing die de beroepen beslissing vernietigt en uitspraak doet op grond van eigen
redenen, neemt de mogelijke nietigheid ervan niet over
5 november 2003
P.2003.0900.F
nr. 557
Kwalificatie – Wijziging.
Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastlegging wijzigt binnen de
grenzen van zijn bevoegdheid, enerzijds moet vaststellen dat het gekwalificeerde feit
hetzelfde is als dat op grond waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet
toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie kan verdedigen, moet hij die
voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te passen of
te preciseren
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Maatregel van inwendige aard.
Het vonnis dat uitspraak doet over de mogelijke samenhang of ondeelbaarheid tussen de
feiten die bij de correctionele rechtbank aanhangig zijn gemaakt en die welke ter kennis
worden gebracht van een gerecht van een ander arrondissement, doet uitspraak over een
kwestie van feitelijke of juridische aard, waarover voor de correctionele rechtbank een
debat is gevoerd, zodat die beslissing geen gewone maatregel van inwendige aard is en
dus voor hoger beroep vatbaar is (Art. 1046 Gerechtelijk Wetboek.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655

TUCHTZAKEN
Recht van verdediging – Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn
verdediging heeft voorgedragen – Invloed op de straftoemeting.
Schenden artikel 6.1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het recht
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van verdediging, de appelrechters die kritiek uitoefenen op de wijze waarop een
tuchtrechtelijk vervolgde persoon zich voor de rechter heeft willen verdedigen door de
materialiteit van de feiten te blijven ontkennen, en hiermede rekening houden bij de
beoordeling van de ernst van de feiten en de zwaarte van de straf. (Artikelen 6.1 en 6.3
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
9 oktober 2003
D.2002.0008.N
nr. 485

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Bevel tot aanhouding – Voorafgaande ondervraging – Substantiële vormvereiste – Recht
van verdediging – Taalgebruik.
Het verhoor van de verdachte door de onderzoeksrechter, voorafgaandelijk aan het
verlenen van een bevel tot aanhouding, is een substantiële vormvereiste die verband houdt
met het recht van verdediging zodat dit in de regel dient te geschieden in een taal die de
verdachte begrijpt (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
5 augustus 2003
P.2003.1086.N
nr. 397
Bevel tot aanhouding – Voorafgaande ondervraging – Onmogelijkheid bewerkstelligd
door de verdachte – Vaststelling door de onderzoeksrechter.
Wanneer een verdachte het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem
binnen de wettelijk voorgeschreven termijn om een aanhoudingsbevel af te leveren
voorafgaandelijk te verhoren, dient de door de onderzoeksrechter vastgestelde houding
van de verdachte gelijk gesteld te worden met een weigering om verhoord te worden
zodat het daaropvolgende en binnen de wettelijke termijn afgeleverde aanhoudingsbevel
regelmatig is (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
5 augustus 2003
P.2003.1086.N
nr. 397
Bevel tot aanhouding – Voorafgaande ondervraging – Onmogelijkheid bewerkstelligd
door de verdachte.
De onderzoeksrechter kan regelmatig een aanhoudingsbevel afleveren wanneer de
verdachte het zelf de onderzoeksrechter onmogelijk heeft gemaakt om hem, binnen de
wettelijk voorgeschreven termijn om een aanhoudingsbevel af te leveren,
voorafgaandelijk te verhoren (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
5 augustus 2003
P.2003.1086.N
nr. 397
Vrijheid van komen en gaan – Verdachte – Huiszoeking.
De huiszoeking is een dwangmaatregel op de woonplaats, maar niet op de persoon van
degene die de woonplaats betrekt; de enkele omstandigheid dat in de woonplaats van een
verdachte in zijn aanwezigheid een huiszoeking plaatsvindt, houdt niet in dat die
verdachte geen vrijheid van komen en gaan meer geniet (Art. 2, § 5 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 december 2003
P.2003.1573.N
nr. 635

BEVEL TOT AANHOUDING
Voordien reeds in vrijheid gelaten of gestelde inverdenkinggestelde – Redenen van het
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aanhoudingsbevel – Onderzoek van de regelmatigheid – Bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een aanhoudingsbevel dat
is uitgevaardigd met toepassing van art. 16, Wet Voorlopige Hechtenis, kan de redenen
van dat aanhoudingsbevel verbeteren en aanvullen, door naar art. 28 van die wet te
verwijzen en door erop te wijzen dat sommige, daarin vermelde gegevens, die het opgeeft,
nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van dat art. 28, die maatregel
noodzakelijk maken (Artikelen 16, 21 en 28 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
22 januari 2003
P.2003.0047.F
nr. 48
Voorafgaand verhoor – Regelmatigheid – Voorwaarde – Opmerkingen van de
inverdenkinggestelde.
Het verhoor van de inverdenkinggestelde dat de onderzoeksrechter afneemt vóór de
overhandiging van een aanhoudingsbevel, houdt verband met de uitoefening van het recht
van verdediging; het is wat dat betreft voldoende dat de inverdenkinggestelde, voor de
onderzoeksrechter, zijn opmerkingen heeft kunnen uiten m.b.t. de hem verweten feiten en
zijn persoonlijke situatie (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
19 augustus 2003
P.2003.1184.F
nr. 404
Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde – Proces–verbaal van verhoor –
Lezing van het proces–verbaal aan de inverdenkinggestelde – Verplichting.
Hoewel de inverdenkinggestelde een afschrift van het proces–verbaal van zijn verhoor
door de onderzoeksrechter moet verkrijgen op het ogenblik dat het aanhoudingsbevel hem
wordt betekend, bepaalt geen enkele wettelijke bepaling dat dit hem moet worden
voorgelezen. (Artikelen 16, §§ 2, 4 en 7, en 18, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
19 augustus 2003
P.2003.1184.F
nr. 404
Voorafgaand verhoor van de inverdenkinggestelde – Toepasselijke wetsbepalingen.
De artikelen 47bis en 70bis Sv. zijn niet van toepassing op het verhoor dat de
onderzoeksrechter afneemt alvorens het aanhoudingsbevel uit te vaardigen, en dat
geregeld is bij art. 16, §§ 2, 4 en 7 , Wet Voorlopige Hechtenis. (Art. 16, §§ 2, 4 en 7 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen 47bis en 70bis Wetboek
van Strafvordering.)
19 augustus 2003
P.2003.1184.F
nr. 404

HANDHAVING
Bescherming van de bedreigde getuigen – Stukken van de procedure – Voeging bij het
dossier van de voorlopige hechtenis.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat alle, in de artikelen 102 tot 110 Sv. bedoelde
stukken, of sommige daarvan, betreffende de bescherming van de bedreigde getuigen,
deel uitmaken van het dossier van het onderzoeksgerecht dat over de handhaving van de
voorlopige hechtenis uitspraak doet. (Artikelen 102 tot 110 Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2003
P.2003.0057.F
nr. 49
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Bescherming van de bedreigde getuigen – Verklaring van een beschermde getuige –
Enige aanwijzing van schuld – Wettigheid.
Hoewel de Getuigenbeschermingscommissie rekening moet houden met de beginselen
van subsidiariteit en proportionaliteit om gewone beschermingsmaatregelen toe te kennen
aan een bedreigde getuige, kan de verklaring van een geïdentificeerde en beschermde
getuige de enige aanwijzing van schuld zijn op grond waarvan een onderzoeksgerecht de
voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde kan handhaven. (Art. 104, § 1
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
22 januari 2003
P.2003.0057.F
nr. 49
Ernstige aanwijzingen van schuld.
Het arrest miskent het wettelijk begrip ernstige aanwijzing van schuld niet, wanneer het
het ernstige karakter van de aanwijzing waarop het aanhoudingsbevel is gegrond,
beoordeelt in het licht van een soortgelijk gedrag dat de inverdenkinggestelde reeds eerder
heeft vertoond (Artikelen 16, § 5, 21, § 5, en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
29 januari 2003
P.2003.0106.F
nr. 68
Onderzoeksgerechten – Redengeving – Gronden van vroegere beslissingen –
Automatisme.
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, kunnen de gronden
overnemen van één of meerdere vroeger in de zaak gewezen beslissingen, wanneer zij
vaststellen dat die gronden op het ogenblik van hun uitspraak nog steeds bestaan, voor
zover dit tot geen enkel automatisme leidt (Artikelen 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 januari 2003
P.2003.0106.F
nr. 68
Motivering – Herhaalde verwijzingen naar de redenen vermeld in het bevel tot
aanhouding – Wettigheid.
De loutere omstandigheid dat het onderzoeksgerecht, dat uitspraak doet over de
handhaving van de voorlopige hechtenis, door herhaalde verwijzingen verwijst naar de
ernstige aanwijzingen van schuld en de naar de gegevens eigen aan de zaak en aan de
persoonlijkheid van de verdachte, vermeld in het oorspronkelijk bevel tot aanhouding, en
oordeelt dat deze aanwijzingen en gegevens nog steeds bestaan en dermate de openbare
veiligheid raken dat hierdoor de handhaving van de voorlopige hechtenis volstrekt
noodzakelijk is, geeft geen blijk van een automatisme dat niet verenigbaar is met het
uitzonderlijk karakter van de voorlopige hechtenis, met de noodzakelijke individualisering
en het evolutieve karakter ervan; het bestaan van een automatisme dient beoordeeld te
worden aan de hand van de concrete aanwijzingen van schuld en gegevens van de zaak
waarnaar verwezen wordt (Artikelen 16, §§ 1 en 5, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet 20 juli
1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing
van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn.)
18 februari 2003
P.2003.0184.N
nr. 117
Ernstige aanwijzingen van schuld – Verklaringen van een bedreigde getuige – Geen
samenstelling van de Getuigenbeschermingscommissie.
De omstandigheid dat de in art. 103, § 1, Sv., bedoelde Getuigenbeschermingscommissie
niet is samengesteld, verbiedt de onderzoeksgerechten niet de verklaringen van een
bedreigde getuige als ernstige aanwijzingen van schuld in aanmerking te nemen (Art.
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103, § 1 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, 21 en 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
19 februari 2003
P.2003.0209.F
nr. 119
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bericht aan de raadsman van de
inverdenkinggestelde – Verzuim – Sanctie – Laattijdigheid – Gevolg – Recht van
verdediging.
Het bericht dat de griffier dient te geven van dag en uur van verschijning voor de kamer
van inbeschuldigingstelling, is geen op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormvereiste; als zulks laattijdig geschiedt, dan kan dit alleen leiden tot nietigverklaring
van de rechtspleging, als die situatie het recht van verdediging heeft geschaad (Art. 30, §
2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 maart 2003
P.2003.0333.F
nr. 165
Ernstige aanwijzingen van schuld – Conclusie van de inverdenkinggestelde –
Onderzoeksgerecht – Redengeving.
Wanneer een inverdenkinggestelde zich ertoe beperkt het bestaan te betwisten van
ernstige aanwijzingen van schuld die de handhaving van zijn hechtenis verantwoorden,
zonder de feitelijke gegevens te vermelden die zijn ontkenningen staven, antwoordt het
onderzoeksgerecht hierop door ze te verwerpen met de overweging dat dergelijke
aanwijzingen bestaan (Artikelen 23, 4° en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
12 maart 2003
P.2003.0313.F
nr. 164
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 5.2 – Toepassing.
Art. 5.2 E.V.R.M. heeft betrekking op de arrestatie en niet op de latere beslissingen tot
handhaving van de voorlopige hechtenis (Art. 5.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
12 maart 2003
P.2003.0333.F
nr. 165
Onderzoeksgerechten – Volledig dossier – Begrip – Recht van verdediging.
Het onderzoeksgerecht dat dient te beslissen of er grond bestaat tot handhaving van de
voorlopige hechtenis, moet in beginsel uitspraak doen op grond van het volledige dossier
(Artikelen 21, § 3, en 30, § 2, vierde lid, en § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
30 april 2003
P.2003.0590.F
nr. 273
Verwijzing naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beschikking tot handhaving –
Regeling van rechtsgebied – Vernietiging van de verwijzingsbeschikking.
Door de vernietiging van de verwijzingsbeschikking van de raadkamer, heeft de op
dezelfde datum gewezen en in art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bedoelde
afzonderlijke beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis geen bestaansreden
meer (Art. 26, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
30 april 2003
P.2003.0445.F
nr. 272
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Bericht van de bepaling van de
rechtsdag aan de inverdenkinggestelde en inzage van het.
M.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling bepaalt art. 30, §2, Wet
Voorlopige Hechtenis, alleen dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman van de
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inverdenkinggestelde; de artikelen 21, §1, tweede lid, en 22, derde lid, van die wet regelen
alleen de rechtspleging voor de raadkamer (Artikelen 21, § 1, tweede lid, 22, derde
lid,30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Terechtzitting – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde – Vertegenwoordiging –
Advocaat.
In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de terechtzitting van de
onderzoeksgerechten die over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt alleen
door zijn advocaat vertegenwoordigd als hij niet op de terechtzitting kan verschijnen
(Artikelen 23, 2°, 30, § 3 en 32 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Onderzoeksgerechten – Inverdenkinggestelde – Inzage van het dossier.
Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de inverdenkinggestelde die hierom verzoekt, het recht
heeft om, vóór de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de
desbetreffende stukken van het dossier (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 30 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Terechtzitting – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde – Vertegenwoordiging –
Advocaat, regelmatig verwittigd, vraagt geen machtiging om zijn cliënt te
vertegenwoordigen.
De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis vereist in
beginsel de persoonlijke verschijning van de inverdenkinggestelde voor het
onderzoeksgerecht; als de inverdenkinggestelde evenwel niet kan verschijnen op de
terechtzitting, machtigt de raadkamer zijn advocaat hem te vertegenwoordigen, en als de
advocaat, regelmatig verwittigd, geen machtiging vraagt om zijn cliënt te
vertegenwoordigen, kan zij uitspraak doen in afwezigheid van de inverdenkinggestelde;
die regels zijn ook van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling (Artikelen 23,
2° en 30, § 3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0607.F
nr. 279
Terechtzitting – Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen – Inverdenkinggestelde niet
vertegenwoordigd door zijn raadsman – Recht van verdediging – Onderzoeksgerecht dat
zich moet verplaatsen – Onmogelijkheid – Noodzakelijke vaststelling.
Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis in afwezigheid van een
inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd
wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis
vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (Artikelen 23, 2° en 30, §
3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0638.F
nr. 281
Terechtzitting – Inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen – Inverdenkinggestelde niet
vertegenwoordigd door zijn raadsman – Recht van verdediging – Onderzoeksgerecht dat
zich moet verplaatsen – Onmogelijkheid – Noodzakelijke vaststelling.
Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis, in afwezigheid van een
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inverdenkinggestelde, die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd
wordt door zijn raadsman, moet de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis
vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen (Artikelen 23, 2° en 30, §
3 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0607.F
nr. 279
Recht van verdediging – Miskenning.
Uit de aangevoerde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde zelf geen inzage van het
dossier heeft gekregen, hoewel hij van dat recht gebruik wilde maken, kan niet worden
afgeleid dat zijn recht van verdediging is miskend, wanneer uit de rechtspleging blijkt dat
het dossier zowel twee dagen vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling als twee dagen vóór de terechtzitting van de raadkamer ter
beschikking is gesteld van de inverdenkinggestelde en van zijn advocaat, en deze de
inverdenkinggestelde vertegenwoordigd heeft voor de eerste rechter en in hoger beroep
een conclusie heeft neergelegd (Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0607.F
nr. 279
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6.3.d – Getuigen –
Verhoor – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 6.3.d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging
voor het bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis (Art. 6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Redengeving – Grondwet (1994) – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis (Art. 149 Grondwet 1994.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.1 – Artikel 6.2 – Ernstige aanwijzingen van
schuld – Beschermde getuige.
De artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de voorlopige
hechtenis te handhaven op grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput hebben uit de
verklaring van een beschermde getuige (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 102 en
104 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 16, § 5, 21, § 5 en 22 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
14 mei 2003
P.2003.0672.F
nr. 295
Raadkamer – Neerlegging van nieuwe stukken op de terechtzitting – Hoger beroep van de
inverdenkinggestelde – Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Inzage van
het dossier – Geen inzage – Recht van verdediging – Miskenning.
In de onderstelling dat het neerleggen bewezen is van nieuwe stukken op de terechtzitting
zelf van de raadkamer die uitspraak moest doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis en dat die stukken noch door de inverdenkinggestelde noch door zijn raadsman
konden worden geraadpleegd vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling, houdt die omstandigheid geen miskenning in van het algemeen
beginsel van het recht van verdediging, wanneer uit de rechtspleging niet blijkt dat de
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inverdenkinggestelde voor de raadkamer hetzij verzocht heeft die stukken onmiddellijk
mee te delen met het oog op de raadpleging ervan, hetzij de zaak daartoe te verdagen; dat
evenmin blijkt dat hij gevraagd heeft die stukken te raadplegen nadat de beschikking was
gewezen; en dat het arrest vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling aangeboden
had die zaak te verdagen en dat hij zulks heeft geweigerd (Artikelen 22, derde en vierde
lid, en 30, § 2, vijfde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 juni 2003
P.2003.0779.F
nr. 336
Stukken door de procureur des Konings te bezorgen aan de procureur–generaal –
Overtuigingsstukken – Audiovisuele cassettes met opname van het verhoor.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, zoals de
audiovisuele cassettes met de opname van het verhoor, deel moeten uitmaken van de
stukken die, in geval van hoger beroep, door de procureur des Konings overeenkomstig
art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis worden bezorgd aan de procureur–generaal bij het hof
van beroep (Art. 112ter, § 5 Wetboek van Strafvordering; Art. 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
8 juli 2003
P.2003.0959.F
nr. 390
Onderzoeksgerechten – Dossier van de rechtspleging – Inhoud.
De regel volgens welke het onderzoeksgerecht dat moet beslissen over de handhaving van
de voorlopige hechtenis, in beginsel uitspraak moet doen op grond van een volledig
dossier, impliceert niet dat van alle stukken een origineel moet worden neergelegd (Art.
30, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
5 augustus 2003
P.2003.1101.F
nr. 398
Kamer van inbeschuldigingstelling – Motiveringsverplichting.
Overeenkomstig de artikelen 23, 4° en 30, § 4, Voorlopige Hechteniswet moet de kamer
van inbeschuldigingstelling antwoorden op de conclusie van de verdachte, ook wanneer
die conclusie een onregelmatigheid van de rechtspleging opwerpt waardoor de voorlopige
hechtenis niet verder zou kunnen worden gehandhaafd
4 november 2003
P.2003.1374.N
nr. 554
Onderzoeksgerechten – Verbetering, vervanging of aanvulling van redengeving van bevel
tot aanhouding.
De raadkamer en in hoger beroep de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij de
wettigheid van het bevel tot aanhouding toetsen, vermogen de door de onderzoeksrechter
vermelde ernstige aanwijzingen van schuld en feitelijke omstandigheden te verbeteren,
hetzij door een verkeerde redengeving te vervangen door een juiste, hetzij door een
ontoereikende redengeving aan te vullen (Art. 16, §§ 1 en 5 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
4 november 2003
P.2003.1388.N
nr. 555
Redengeving – Grondwet (1994) – Artikel 149 – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten inzake
voorlopige hechtenis (Art. 149 Grondwet 1994.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618
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INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Appreciatiebevoegdheid van de rechter.
De rechter die een verdachte of een beklaagde in vrijheid laat of in vrijheid stelt onder
oplegging van één of meer voorwaarden, kan deze voorwaarden slechts vrij bepalen
binnen de wettelijke grenzen van de artikelen 16, §§ 1 en 5, en 35, §§ 1, 2, 3 en 5 van de
Voorlopige Hechteniswet, en mits eerbiediging van de supranationale verdragsbepalingen
die rechtstreekse werking hebben in de interne rechtsorde, van de Grondwet en van de
algemene rechtsbeginselen. (Artikelen 16 en 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
18 maart 2003
P.2003.0352.N
nr. 178
Verzoek tot opheffing of wijziging van de voorwaarden – Redengeving van de
onderzoeksgerechten.
De onderzoeksgerechten die uitspraak doen over het verzoek tot opheffing of wijziging
van alle voorwaarden of van sommige ervan, moeten hun beslissing met redenen
omkleden overeenkomstig art. 16, § 5, eerste en tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis
(Artikelen 16, § 5, 35, § 2, en 36, § 1, vierde en vijfde lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
22 april 2003
P.2003.0543.F
nr. 260
Redelijke termijn – Invrijheidstelling afhankelijk gesteld van een waarborg.
Art. 5.3 E.V.R.M., waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke
termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld, bepaalt
dat de invrijheidstelling afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg voor de
verschijning van de betrokkene op de terechtzitting; het gaat niet om een absoluut recht op
invrijheidstelling onder borgsom of onder een andere waarborg, maar de rechter moet
nagaan of de doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden
bereikt. (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden; Art. 35 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Invrijheidstelling tegen borgsom – Inverdenkinggestelde verschenen op alle
proceshandelingen – Beklaagde afwezig op de terechtzitting waarop het arrest is
uitgesproken – Veroordeling tot een niet–voorwaardelijke vrijheidstraf – Teruggave van
de borgsom.
Wanneer een beklaagde in voorlopige hechtenis is genomen en tegen borgsom in vrijheid
is gesteld, hangt de teruggave van de borgsom niet alleen af van de voorwaarde dat hij bij
alle proceshandelingen verschenen is, maar ook dat hij verschenen is voor de
tenuitvoerlegging van het vonnis; die tweede voorwaarde voor de teruggave is niet
vervuld, wanneer de beklaagde is veroordeeld tot een niet–voorwaardelijke
gevangenisstraf en zijn onmiddellijke aanhouding niet is gevorderd
15 oktober 2003
P.2003.1155.F
nr. 502
Vrijheid onder voorwaarden – Verzoek tot opheffing van de voorwaarden – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest – Afwijzing van de aanvraag – Cassatieberoep – Termijn
– Niet–inachtneming.
Op het cassatieberoep, ingesteld tegen een krachtens artikel 37 Voorlopige Hechteniswet
in hoger beroep gewezen arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, is de termijn
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bepaald door artikel 31, § 3, tweede lid, van dezelfde wet toepasselijk; het verstrijken van
die termijn heeft het verval van de opgelegde voorwaarden tot gevolg, zodat het
cassatieberoep geen bestaansreden meer heeft (Artikelen 31, § 3, eerste lid, 36, § 1, en 37
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
2 december 2003
P.2003.1332.N
nr. 612
Borgsom – Aard.
De betaling van een borgsom is geen voorwaarde in de zin van artikel 35, § 1, eerste lid,
Voorlopige Hechteniswet, aangezien deze wetsbepaling betrekking heeft op voorwaarden
die moeten nageleefd worden na de invrijheidstelling voor een hernieuwbare
maximumperiode van drie maanden, terwijl de invrijheidstelling onder borgsom een
beslissing is waarbij de handhaving van de voorlopige hechtenis wordt bevolen tot de
vereiste zekerheid is betaald.
2 december 2003
P.2003.1332.N
nr. 612
Voorwaarden opgelegd door de raadkamer – Onderzoeksrechter – Verlenging – Hoger
beroep – Ontvankelijkheid.
De artikelen 36 en 37, Wet Voorlopige Hechtenis, geven de inverdenkinggestelde geen
recht op hoger beroep tegen de beschikking van de onderzoeksrechter die reeds door de
raadkamer opgelegde voorwaarden tijdens het gerechtelijk onderzoek geheel of
gedeeltelijk verlengt (Artikelen 36 en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618

BEVEL TOT MEDEBRENGING
Aanhoudingsbevel – Betekening – Toepasselijke wetsbepaling.
Art. 18, Wet Voorlopige Hechtenis, betreft de betekening van een aanhoudingsbevel, en
niet die van het bevel tot medebrenging. (Art. 18 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
5 november 2003
P.2003.1403.F
nr. 558
Betekening – Agent van de openbare macht – Hoedanigheid – Bewijs.
De hoedanigheid van agent van de openbare macht, die belast is met de betekening van
een aanhoudingsbevel, kan blijken uit een stuk van het strafdossier, dat met die
betekening geen verband houdt (Artikelen 7, tweede lid, en 8, eerste lid Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
5 november 2003
P.2003.1403.F
nr. 558

HOGER BEROEP
Beschikking tot invrijheidstelling onder borgtocht – Alleen hoger beroep van de
inverdenkinggestelde – Handhaving van de hechtenis – Verzwaring van de toestand van
de inverdenkinggestelde.
Wanneer alleen de inverdenkinggestelde hoger beroep instelt tegen een beschikking van
de raadkamer, waarbij zijn invrijheidstelling onder borgtocht bevolen wordt, kan de
kamer van inbeschuldigingstelling zijn toestand niet verergeren door de handhaving van
zijn hechtenis te bevelen (Artikelen 30, § 1, en 37 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
28 mei 2003
P.2003.0747.F
nr. 323
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Regelmatigheid – Toezicht – Grens
– Regelmatige aanhangigmaking.
De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar ministerie of
op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure
nagaan in alle gevallen waarin de zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt, en m.n. in geval
van voorlopige hechtenis (Art. 235bis, §§ 1 en 2 Wetboek van Strafvordering.)
3 december 2003
P.2003.1545.F
nr. 618

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Redelijke termijn – Begrip – Beoordeling door de rechter.
Art. 5.3 E.V.R.M. waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een redelijke
termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld; de
uitoefening van dat recht moet worden beoordeeld in het licht van de concrete gegevens
van elke zaak (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 21, §§ 4 en 5, en 30, § 4 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0620.F
nr. 280
Vordering tot voorlopige invrijheidstelling – Bodemgerecht – Rechten van de mens –
E.V.R.M. – Artikel 6 – Artikel 6.1 – Toepassing.
Art. 6.1 E.V.R.M. is niet van toepassing op de vonnisgerechten die uitspraak doen over
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 27, § 1, 1°
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 augustus 2003
P.2003.1180.F
nr. 402
Inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwezen wegens in titel VII, boek
II, Sw. bedoelde misdrijven – Vordering tot voorlopige invrijheidstelling –
Vonnisgerechten – Samenstelling.
Ook al bepaalt art. 92, § 1, 4°, Ger. W. dat de strafzaken betreffende misdrijven die m.n.
bedoeld worden in titel VII van boek II, Sw., toegewezen moeten worden aan een kamer
van de rechtbank van eerste aanleg met drie rechters, schrijft geen enkele strafbepaling
voor dat de kamer die uitspraak doet over een verzoek tot invrijheidstelling, dat aan de
rechtbank wordt gericht met toepassing van art. 27, § 1, 1°, Wet Voorlopige Hechtenis,
ook uit drie rechters moet bestaan, wanneer de hechtenis verantwoordt wordt door
voldoende bezwaren betreffende een van de voormelde misdrijven. (Art. 27, § 1, 1° Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 92, § 1, 4° Gerechtelijk
Wetboek.)
12 augustus 2003
P.2003.1180.F
nr. 402

INZAGE VAN HET DOSSIER
Handhaving – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling.
Het in art. 22, Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde recht tot inzage van het dossier is niet
van toepassing op de rechtspleging in hoger beroep (Artikelen 22 en 30 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
12 maart 2003
P.2003.0333.F
nr. 165
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Handhaving – Rechtspleging in hoger beroep – Toepassing.
Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de inverdenkinggestelde of zijn raadsman,
vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen
inzake handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage van het dossier moeten krijgen; de
wetsbepaling die het recht van inzage van het dossier regelt, is niet van toepassing op de
rechtspleging in hoger beroep (Artikelen 21, § 3, en 30 Wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis.)
7 mei 2003
P.2003.0607.F
nr. 279

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.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Beschikking tot gevangenneming – Verzoek tot invrijheidstelling – Beslissing van
invrijheidstelling – Kamer van inbeschuldigingstelling – Raadkamer – Verwijzing van de
inverdenkinggestelde naar assisen – Beschikking tot gevangenneming – Bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling.
De beslissing om een verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat is neergelegd na een
beschikking tot gevangenneming, die gewezen is overeenkomstig art. 133 Sv., ontneemt
de kamer van inbeschuldigingstelling de haar bij art. 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis,
toegekende bevoegdheid niet om een beschikking tot gevangenneming te wijzen, met, in
voorkomend geval, onmiddellijke tenuitvoerlegging, wanneer ze de inverdenkinggestelde
naar assisen verwijst. (Artikelen 133 en 231 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 26, §
5, en 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 oktober 2003
P.2003.1385.F
nr. 539
Hof van Assisen – Meerdere gevangengenomen beschuldigden – Verzoeken tot
invrijheidstelling – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verschijning van de
beschuldigden op dezelfde terechtzitting – Eén enkele vordering tegen de comparanten.
Uit de omstandigheid dat de beschuldigden zijn verschenen op dezelfde terechtzitting en
dat één enkele vordering is genomen tegen alle comparanten, volgt niet dat de kamer van
inbeschuldigingstelling zou hebben verzuimd om voor elk van hen persoonlijk na te gaan
of voldaan was aan de wettelijke voorwaarden om de handhaving van hun voorlopige
hechtenis te verantwoorden.
29 oktober 2003
P.2003.1387.F
nr. 540
Beschuldigde voor het hof van assisen – Verzoek tot invrijheidstelling – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beschuldigde daarvoor in vrijheid gelaten of in vrijheid gesteld.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling een
verzoek tot invrijheidstelling in te willigen, dat een beschuldigde voor het hof van assisen
heeft neergelegd, alleen omdat zij hem daarvoor in vrijheid had gelaten of in vrijheid
gesteld. (Art. 27, § 1, 3°, a Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
29 oktober 2003
P.2003.1385.F
nr. 539
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VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALGEMEEN
Voorrecht – Roerende goederen – Sociale zekerheid – R.S.Z. – Rechtsvordering –
Oorzaak – Verjaring – Schorsing – Eigen regeling.
De schorsingsgrond, voorzien voor het algemeen voorrecht op roerende goederen
waarover de R.Z.S. beschikt, heeft betrekking op de termijn van het voorrecht mede de
schorsing van deze termijn en is niet toepasselijk op de verjaringstermijn van de
schuldvordering tot inning van de sociale zekerheidsbijdragen. (Art. 19, 4°ter, derde lid
Hypotheekwet van 16 dec. 1851; Art. 42 Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
20 januari 2003
S.2002.0075.N
nr. 39
Andere akten – Onroerend goed – Overeenkomst – Overdracht – Ogenblik –
Overschrijving – Vereiste.
In het geval dat in een overeenkomst de eigendom van een onroerend goed wordt
overgedragen, ontstaat de eigendomsoverdracht in de regel op het ogenblik van de
wilsovereenstemming tussen de partijen, behalve als in de akte een andere datum is
overeengekomen; in de regel is hij onafhankelijk van de overschrijving van de akte in de
daartoe bestemde registers op het kantoor van bewaring der hypotheken
13 november 2003
C.2001.0450.N
nr. 571
Andere akten – Overschrijving – Gebrek – Tegenwerpelijkheid aan derden.
De akten onder levenden tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten,
andere dan voorrechten en hypotheken, kunnen, bij gebrek aan overschrijving in het
daartoe bestemde register op het kantoor van bewaring der hypotheken, niet worden
tegengeworpen aan derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd in de mate dat zij
kunnen schaden hetzij aan de zakelijke rechten welke die derden bezitten op de goederen
waarop bedoelde akten betrekking hebben, hetzij aan de rechten welke die derden op de
goederen hebben vervolgd tegen hun schuldenaar (Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec.
1851.)
13 november 2003
C.2001.0450.N
nr. 571

BIJZONDER VOORRECHT
Voorrecht op bepaalde roerende goederen – Commissionair–expediteur – Vereiste.
Het voorrecht van de commissionair–expediteur strekt zich uit tot de hem toegezonden, in
bewaring of in consignatie gegeven koopwaren waarvan hij het bezit te goeder trouw
heeft verkregen; aan dit vereiste is voldaan wanneer hij, op het tijdstip van de
inontvangstneming, erop mocht vertrouwen dat de goederen hem werden verschaft door
de eigenaar of althans door iemand die bevoegd was over de goederen te beschikken in
het kader van de verzending (Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 11 Wet 5 mei
1872.)
21 maart 2003
C.2001.0134.N
nr. 190
Verhuurder van een onroerend goed – Waarde van hetgeen het verhuurde stoffeert –
Goederen toebehorend aan derden – Goede trouw – Beoordeling – Tijdstip.
Het voorrecht dat de verhuurder van een onroerend goed kan uitoefenen op de waarde van
al hetgeen het verhuurde huis of de hoeve stoffeert omvat ook de goederen die aan derden
toebehoren, op voorwaarde van zijn goede trouw die moet beoordeeld worden op het
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tijdstip waarop de goederen het onroerend goed worden binnengebracht. (Art. 20, 1°
Hypotheekwet van 16 dec. 1851.)
4 december 2003
C.2002.0174.N
nr. 621

ALLERLEI
Beslag – Bewarend beslag – Zeevordering – Zeeschip – Eigendomsoverdracht na
ontstaan zeevordering – Volgrecht – Hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser.
Wanneer het schip waarop een zeevordering betrekking heeft, wordt overgedragen nadat
deze schuldvordering is ontstaan, kan de schuldeiser enkel op dit schip bewarend beslag
leggen wanneer hij als hypothecaire of bevoorrechte schuldeiser beschikt over een
volgrecht op dat schip. (Artikelen 3 en 9 Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artikelen 1468 en 1469
Gerechtelijk Wetboek.)
27 maart 2003
C.2002.0100.N
nr. 213
Douanerechten – Accijnzen – Voorrang – Koopwaar – Omvang – Warrant.
De douanerechten en accijnzen moeten bij voorrang worden betaald en de opbrengst van
de in warrant gegeven koopwaar mag slechts aan de warranthouder toekomen nadat deze
rechten betaald zijn; uit de wet kan niet afgeleid worden dat de volstrekte voorrang van
het bestuur noodzakelijk alleen betrekking heeft op de douanerechten en accijnzen
verschuldigd op de in warrant gegeven koopwaar die gerealiseerd is; de voorrang kan ook
betrekking hebben op andere opgeslagen goederen (Art. 313, § 2, tweede lid Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 17 Wet 18 nov. 1862 houdende invoering van het
warrantstelsel.)
27 maart 2003
C.2000.0416.N
nr. 209
Huurcontract – Rechtsverhoudingen – Aard – Rechten van de huurder – Onroerend goed
– Overdracht – Overschrijving – Gebrek – Tegenstelbaar karakter.
Als zodanig oefent de huurder geen vervolging tegen zijn schuldenaar uit op diens
goederen en is hij evenmin bezitter van een zakelijk recht op het verhuurde goed; de
rechtsverhoudingen die uit een huurcontract volgen, zijn van persoonlijke aard en de
huurder is enkel gerechtigd op het gebruik en het genot dat de huurovereenkomst hem
verleent; hij kan het gebrek aan overschrijving van een overdracht van eigendom door de
verhuurder niet aanvoeren om de gevolgen van die overdracht tussen de voormalige
verhuurder en de nieuwe eigenaar in de weg te staan (Art. 1 Hypotheekwet van 16 dec.
1851.)
13 november 2003
C.2001.0450.N
nr. 571

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Oproeping van de veroordeelde – Termijn – Niet–naleving – Gevolg – Recht van
verdediging.
Het vormvereiste, bepaald in art. 10, § 1, Wet 5 maart 1998 betreffende de
voorwaardelijke invrijheidstelling, volgens hetwelk de veroordeelde ten minste tien dagen
vóór de datum van behandeling van het dossier per aangetekende brief wordt opgeroepen,
is niet substantieel en evenmin voorgeschreven op straffe van nietigheid, maar strekt ertoe
de uitoefening van het recht van verdediging van de veroordeelde te waarborgen,
aangezien de commissie een debat zal voeren over de herroeping, schorsing of herziening
van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10, § 1 Wet 5 maart 1998.)
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29 januari 2003

P.2002.1684.F

nr. 65

Commissie – Herroeping – Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.1 – Toepassing.
Vermits de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling geen rechtbanken zijn
die beslissen over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging, is artikel 6.1,
E.V.R.M. niet toepasselijk op de behandeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling
door de daartoe bevoegde commissie (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 10 Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
18 maart 2003
P.2003.0220.N
nr. 177
Commissie – Herroeping – Misdaad of wanbedrijf gepleegd voor het verstrijken van de
proeftijd – In kracht van gewijsde gegane veroordeling – Buitenlandse rechterlijke
beslissing.
Krachtens artikel 10, aanhef, 2°, van de Wet van 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, kan de commissie de
voorwaardelijke invrijheidstelling ook herroepen op grond van een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling, gewezen door een buitenlandse rechtbank, waarbij wordt vastgesteld
dat de voorwaardelijk in vrijheid gestelde een misdaad of wanbedrijf heeft gepleegd voor
het verstrijken van de proeftijd. (Art. 10, 2° Wet 18 maart 1998 tot instelling van de
commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
18 maart 2003
P.2003.0220.N
nr. 177
Herroeping – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Rechtspleging –
Oproeping van de veroordeelde – Onmogelijkheid om te verschijnen – Verzoek tot uitstel
– Verwerping van het verzoek – Redengeving.
Uit art. 10, Wet van 5 maart 1998, dat het recht van verdediging van de veroordeelde
regelt, blijkt enerzijds dat deze gehoord moet worden als hij aanwezig is, en anderzijds dat
de commissie het debat naar een latere datum kan verdagen als de veroordeelde, om
redenen waarvan de pertinentie door de commissie beoordeeld wordt, niet aanwezig kan
zijn om gehoord te worden op de in de oproepingsbrief bepaalde datum, en dat de
commissie, in geval van verwerping van het verzoek om verdaging, die beslissing met
redenen moet omkleden.
22 juli 2003
P.2003.0853.F
nr. 391
Proeftijd – Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten – Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling – Herroeping.
Wanneer de voorwaardelijk in vrijheid gestelde, tijdens de proeftijd, in verdenking is
gesteld voor nieuwe feiten die misdrijven vormen, heeft de commissie van
voorwaardelijke invrijheidstelling de mogelijkheid maar niet de verplichting om de
voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen. (Art. 10, 1° Wet 18 maart 1998 tot
instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
17 september 2003
P.2003.1018.F
nr. 438
Proeftijd – Inverdenkingstelling voor nieuwe feiten – Herroeping – Redenen van de
beslissing tot herroeping – Miskenning van het vermoeden van onschuld.
De beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke invrijheidstelling miskent het
algemeen rechtsbeginsel betreffende het vermoeden van onschuld, wanneer het beslist dat
de inverdenkingstelling wegens nieuwe feite die misdrijven vormen, bewijst dat de
betrokkene heeft volhard in delinquent gedrag dat anderen ernstige schade heeft
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toegebracht, terwijl hij zich ervan diende te onthouden enig misdrijf te plegen in het kader
van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling
17 september 2003
P.2003.1018.F
nr. 438
Commissie – Zitting – Openbaar ministerie – Neerlegging van nieuwe stukken –
Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het voor het eerst wordt
aangevoerd voor het Hof en daarin wordt betoogd dat het O.M. nieuwe stukken zou
hebben neergelegd op de dag zelf van de zitting van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling
10 december 2003
P.2003.1395.F
nr. 637
Rechtspleging – Personeelscollege – Gemotiveerd advies – Termijnen – Overschrijding.
De termijnen voor de procedure van het gemotiveerd advies dat het personeelscollege
over de voorwaardelijke invrijheidstelling moet geven, zijn niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid en hun naleving vormt geen substantiële vormvereiste van de rechtspleging
tot het verkrijgen van de voorwaardelijke invrijheidstelling; de overschrijding van die
termijnen kan niet leiden tot vernietiging van een beslissing die een verzoek tot
voorwaardelijke invrijheidstelling verwerpt. (Art. 3, §§ 4 en 5 Wet 5 maart 1998.)
10 december 2003
P.2003.1395.F
nr. 637

VORDERING IN RECHTE
Belang – Bestaan van een recht.
Wie veroordeeld is heeft belang derdenverzet in te stellen tegen de beslissing die hem
veroordeelt; derdenverzet is slechts niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang wanneer
het uitgaat van een persoon wiens rechtspositie door de bestreden beslissing niet kan
worden aangetast (Artikelen 17, 18, eerste lid, en 1122, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
21 maart 2003
C.2000.0634.N
nr. 188
Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Beschermde werknemers – Dringende reden –
Voorzitter Arbeidsrechtbank – Aanhangigmaking – Verzoekschrift – Vermelding –
Werkgever – Zetel van de vennootschap – Verzuim – Onregelmatigheid – Nietigheid.
Op straffe van nietigheid voorgeschreven is de verplichte vermelding van de zetel van de
vennootschap in het verzoekschrift van de werkgever die, enerzijds, het voornemen heeft
een personeelsafgevaardigde in de ondernemingsraad of het veiligheidscomité, of een
kandidaat–personeelsafgevaardigde om een dringende reden te ontslaan, en die,
anderzijds, de zaak aanhangig maakt bij de voorzitter van de arbeidsrechtbank; het
verzuim of de onregelmatigheid van die vermelding is evenwel onderworpen aan de
regels inzake de excepties van nietigheid, die zijn vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek
(Art. 4, §§ 1, 2, eerste lid, 2°, en 4 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; Artikelen 2, 861 en 867 Gerechtelijk Wetboek.)
24 maart 2003
S.2002.0011.F
nr. 192
Door verweerder ingestelde tegenvordering – Artikel 807 Ger.W. niet toepasselijk.
De bepaling van art. 807 Ger.W. luidens welke een vordering die aanhangig is kan
uitgebreid worden indien de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, is niet van toepassing op de door verweerder
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ingestelde tegenvordering (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
31 maart 2003
S.2002.0070.N

nr. 217

Belang om op te treden – Tijdstip waarop eiser zijn belang om op te treden moet
aantonen.
Het in artikelen 17 en 18 Ger.W. bedoelde belang om op te treden, wordt beoordeeld uit
het oogpunt van het tijdstip waarop de vordering wordt ingesteld (Artikelen 17 en 18
Gerechtelijk Wetboek.)
24 april 2003
C.2000.0567.F
nr. 261
Gemeente – College van burgemeester en schepenen – Gemeenteraad – Machtiging –
Neerlegging van de machtiging.
De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en schepenen om
in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven (Art. 270 Nieuwe
Gemeentewet van 24 juni 1988.)
5 september 2003
C.2002.0539.F
nr. 417
Belang – Rechtsvordering – Rechtmatig belang.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud van een toestand in strijd met de
openbare orde nastreeft, heeft geen rechtmatig belang; is daartoe niet vereist dat die
toestand het gevolg is van een door de belanghebbende zelf gepleegd misdrijf (Art. 17
Gerechtelijk Wetboek; Art. 149, §§ 1 en 2 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
7 oktober 2003
P.2003.0422.N
nr. 482
Voorbehoud – Niet verleend – Conclusie – Belang.
Niet ontvankelijk bij gemis aan belang is het cassatiemiddel dat aanvoert dat aan eiser het
door hem gevorderde voorbehoud niet werd verleend, als hij dit heeft geformuleerd in een
conclusie waarop de melding van de neerlegging door de griffier werd aangebracht en die
niet uit het debat is geweerd door de rechter
16 oktober 2003
C.2002.0151.N
nr. 504
Tergend geding – Rechtsmisbruik – Misbruik van het recht om in rechte op te treden –
Tergende aard – Weerslag.
Een geding kan niet alleen tergend zijn wanneer een partij de bedoeling heeft een andere
partij schade te berokkenen, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op te treden
uitoefent op een wijze die de perken van de normale uitoefening van dat recht door een
bedachtzaam en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.
31 oktober 2003
C.2002.0602.F
nr. 546

VREEMDELINGEN
Asielaanvraag – Verwerping – Hoger beroep – Bevestiging van de verwerping door de
Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen – Vrijheidsberoving –
Maatregel tot verwijdering – Wettigheid.
Wanneer de verwerping van de asielaanvraag van een kandidaat–vluchteling bevestigd
werd door een uitvoerende beslissing van de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen
en de staatlozen, kunnen de appelrechters wettig beslissen dat de vreemdeling het
grondgebied ten onrechte is binnengekomen zonder over de nodige documenten te
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beschikken, zodat art. 7, eerste lid, 1°, Vreemdelingenwet, op hem kan worden toegepast
en een vrijheidsberovende maatregel tegen hem kon worden genomen. (Artikelen 7, eerste
lid, 1°, 63–2 tot 63–5, 71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
2 april 2003
P.2003.0233.F
nr. 222
Asielaanvraag – Verwerping – Hoger beroep – Bevestiging van de verwerping door de
Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen – Raad van State – Beroep
tot nietigverklaring – Geen opschortende werking – Vrijheidsberoving – Maatregel tot
verwijdering – Rechtsmiddel – Verdrag Rechten van de Mens – Daadwerkelijk
rechtsmiddel – Verwijdering – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Het middel op grond waarvan de vreemdeling, kandidaat–vluchteling, betoogt dat hij bij
de Raad van State een beroep tot nietigverklaring aanhangig heeft gemaakt tegen een
beslissing van de Commissaris–generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, die hem,
op een dringend beroep, toegang, verblijf of vestiging in het Koninkrijk heeft geweigerd,
zodat hij niet van zijn vrijheid kon worden beroofd zonder dat die maatregel hem het recht
op een bij art. 13 E.V.R.M. gewaarborgd recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel heeft
ontzegd, aangezien zijn opsluiting zal voortduren tot zijn verwijdering, welke zal
plaatsvinden vóór het afsluiten van de ingestelde rechtsplegingen, berust op een
veronderstelling en is dus niet ontvankelijk (Artikelen 7, eerste lid, 1°, 63–2 tot 63–5, 69,
71 en 72 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
2 april 2003
P.2003.0233.F
nr. 222
Koninklijk besluit tot uitzetting – Vordering tot schorsing – Raad van State – Arrest –
Verwerping – Gezag van gewijsde.
Het gezag van gewijsde van een arrest van de Raad van State, dat de door de vreemdeling
ingestelde vordering tot schorsing van het koninklijk besluit tot uitzetting verwerpt, belet
dat een dergelijke vordering nogmaals wordt ingesteld, ongeacht de gronden van de
verwerping; de gronden van dat arrest kunnen geen enkel gezag van gewijsde verkrijgen,
al was de beslissing tot verwerping noodzakelijkerwijs erop gegrond
16 april 2003
P.2003.0438.F
nr. 256
Dienst Vreemdelingenzaken – Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Oproeping – Reden.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de Dienst Vreemdelingenzaken de reden van
zijn oproepingen te verduidelijken. (Art. 51, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – Rechtsmiddel – Maatregel van vrijheidsberoving – Weerslag.
De vrijheidsberoving van een vreemdeling, kandidaat–vluchteling, doet niets af aan het
daadwerkelijk karakter van het beroep dat voor de Raad van State is ingesteld tegen de
beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, aangezien
dat gerecht, niettegenstaande de vrijheidsberoving, bevoegd is om het bevel om het
grondgebied te verlaten, waarop de beslissing tot vasthouding in een welbepaalde plaats is
gegrond, op te schorten of te vernietigen. (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71,
72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
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12 augustus 2003

P.2003.1003.F

nr. 401

Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – E.V.R.M. – Daadwerkelijk rechtsmiddel – Beoordeling.
De vraag of een vreemdeling, kandidaat–vluchteling, over een daadwerkelijk
rechtsmiddel beschikt, in de zin van art. 13 E.V.R.M., tegen de beslissing tot weigering
van verblijf met bevel om het grondgebied te verlaten, moet worden beoordeeld in het
licht van de volledige rechtspleging (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71, 72 en 74/6
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – E.V.R.M. – Daadwerkelijk rechtsmiddel – Opschortende werking.
Het daadwerkelijk karakter van een door een vreemdeling, kandidaat–vluchteling,
ingesteld beroep tegen de beslissing tot weigering van verblijf met bevel om het
grondgebied te verlaten, hangt niet noodzakelijkerwijs af van de voorwaarde dat dit
beroep opschortend moet zijn. (Art. 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 52, 71, 72 en 74/6 Wet van
15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de
verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Opdracht – E.V.R.M..
T.a.v. vreemdelingen bestaat de opdracht van de onderzoeksgerechten uitsluitend erin na
te gaan of de maatregelen tot vrijheidsberoving en tot verwijdering van het grondgebied in
overeenstemming zijn met de wet en met art. 5.1 E.V.R.M. (Art. 5.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Artikelen 52, 71, 72 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
12 augustus 2003
P.2003.1003.F
nr. 401
Hechtenis – Einde – Aard – Titel van hechtenis die in de plaats van een andere wordt
gesteld.
De maatregel van vrijheidsberoving die genomen is met toepassing van art. 27, derde lid,
Vreemdelingenwet, is een bijkomende veiligheidsmaatregel die in de plaats wordt gesteld
van die welke reeds was genomen op grond van art. 74/6 van dezelfde wet. (Artikelen 27,
derde lid, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
26 augustus 2003
P.2003.1002.F
nr. 407
Hechtenis – Einde – Aard – Andere titel van vrijheidsberoving.
De maatregel van vrijheidsberoving die genomen wordt met toepassing van art. 27, derde
lid, Vreemdelingenwet, is een bijkomende veiligheidsmaatregel die een andere titel van
vrijheidsberoving vormt dan die welke gegrond is op art. 74/6 van dezelfde wet.
(Artikelen 27, derde lid, 52 en 74/6 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
26 augustus 2003
P.2003.1002.F
nr. 407
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Vreemdelingenwet – Mensenhandel – Begrip – Kwetsbare positie – Misbruik –
Abnormale of buitensporige winst.
Misbruik van de kwetsbare positie van de vreemdeling vereist niet dat de pleger van het in
art. 77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet, bedoelde misdrijf een abnormale of buitensporige
winst nastreeft en verkrijgt (Art. 77bis, § 1, 2° Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
17 december 2003
P.2003.1450.F
nr. 655
Bevel om het grondgebied te verlaten – Bevel zonder termijn – Bevel waarbij tevens
beslist werd tot terugleiding naar de grens en tot vrijheidsberoving te – Bevel waaraan
geen gevolg gegeven wordt – Dwangmaatregel van opsluiting – Toepassingsgebied.
Uit de context van de artikelen 7, eerste en tweede lid, en 27, eerste en derde lid,
Vreemdelingenwet, volgt dat de dwangmaatregel van opsluiting, bedoeld in artikel 27 van
deze wet, niet alleen kan worden genomen ten aanzien van de vreemdeling aan wie bevel
gegeven werd het land vóór een bepaalde datum te verlaten, maar ook ten aanzien van de
vreemdeling aan wie bevel gegeven werd het land te verlaten en waarbij tevens beslist
werd tot terugleiding naar de grens en tot vrijheidsberoving te dien einde.
23 december 2003
P.2003.1580.N
nr. 669
Kandidaat politiek–vluchteling – Verklaring van de kandidaat – Taal van het onderzoek –
Beslissing – Andere taal.
Hoewel, krachtens de wet, het onderzoek van de verklaring van de kandidaat–politiek–
vluchteling gevoerd wordt in dezelfde taal als die van de beslissing waartoe het aanleiding
geeft, net als die van de mogelijke daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het
grondgebied, volgt hieruit niet dat het niet–gebruik van die taal in die beslissingen de
nietigheid van de vrijheidsberovende maatregel meebrengt (Art. 51–4, § 1, tweede lid
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
24 december 2003
P.2003.1567.F
nr. 671
Maatregel van vrijheidsberoving – Hoger beroep – Neerlegging van het verzoekschrift in
het gerechtelijk arrondissement Brussel – Taal van het hoger beroep.
Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat de taal van de rechtspleging voor de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, m.b.t. het hoger beroep van de
vreemdeling tegen een jegens hem genomen vrijheidsberovende maatregel, bepaald wordt
door de bestuurstaal; de vreemdeling kan dat hoger beroep indienen in het Nederlands of
in het Frans (Art. 71 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen; Art. 16, § 1 Wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
24 december 2003
P.2003.1564.F
nr. 670

WATERS
Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging – Heffing –
Vuilvracht – Berekening – Omzettingscoëfficient – Waarde – Vervanging – Heffingsjaar –
Werking in de tijd.
De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt
berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet,
zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen
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en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt
in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht. (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 108 Wet 4 aug. 1986; Artikelen 35quinquies en 35septies Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 45,
§§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992.)
11 september 2003
C.2001.0115.N
nr. 427

WEGEN
Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding – Artikelen 56, 57 en 58 decreet
Vlaamse Gemeenschap van 19 dec. 1998 – Strafvordering – Bevoegdheid.
De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het
wegdek toebrengen door een overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de
massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 32 en 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg,
verplichten tot de betaling van een bijdrage tot financiering van het Vlaams
infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en vallen aldus onder de
misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te
land. (Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering; Artikelen 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19
dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999; Artikelen 32 en
32bis K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen.)
18 februari 2003
P.2002.0900.N
nr. 114
Gemeenteweg – Nieuwe rijksweg die wordt aangelegd – Kruising – Betrokken gedeelte
van de gemeenteweg – Bestemming – Inlijving.
Op de plaats waar een gemeenteweg wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die wordt
aangelegd, verliest de gemeenteweg door het feit zelf van zijn bestemming zijn
oorspronkelijke aard en maakt hij voortaan integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij
wordt opgenomen
13 juni 2003
C.2000.0725.N
nr. 347
Buurtweg – Atlas der buurtwegen – Opname – Gevolg – Gemeente – Eigendomsrecht –
Erfdienstbaarheid.
Een weg verkrijgt niet het kenmerk van buurtweg door het enkele feit dat hij is
opgenomen in een door de provinciale deputatie vastgesteld plan van de Atlas der
Buurtwegen, zonder dat is voldaan aan het voor de verkrijgende verjaring noodzakelijk
bezit ervan door de gemeente volgens de voorwaarden gesteld in de artikelen 2229 en
2265 van het Burgerlijk Wetboek (Art. 10 Wet 10 april 1841; Artikelen 649, 650, 2229
en 2265 Burgerlijk Wetboek.)
20 juni 2003
C.2001.0061.N
nr. 370
Bestemming – Gemeentelijke plannen – Vaststelling – Atlas der buurtwegen – Opname.
De definitieve vaststelling van de gemeentelijke plannen door de provinciale deputatie
heeft niet tot gevolg dat de in die plannen van de Atlas der Buurtwegen opgenomen weg
tot het openbaar domein behoort of tot het openbaar gebruik dient (Artikelen 1 t.e.m. 9
Wet 10 april 1841; Artikelen 649 en 650 Burgerlijk Wetboek.)

– 328 –
20 juni 2003

C.2001.0061.N

nr. 370

Openbare weg – Veiligheid van de weggebruiker – Beveiligingsplicht – Overheid –
Aansprakelijkheid voor een zaak die men in bewaring heeft – Kennis van de plaatselijke
toestand door de getroffene.
Uit de omstandigheid dat de getroffene de slechte staat van een zaak kende of moest
kennen, kan de rechter niet wettig afleiden dat die zaak geen gebrek vertoont (Art. 1384,
eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
21 november 2003
C.2002.0619.F
nr. 590

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Vluchtmisdrijf – Verval van het recht tot sturen – Werkstraf.
Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de rechter als
hoofdstraf een werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan het stelsel
van de bijkomende straffen, zoals het verval van het recht tot sturen (Art. 37ter
Strafwetboek; Artikelen 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
12 februari 2003
P.2002.1530.F
nr. 102
Vluchtmisdrijf – Verval van het recht tot sturen – Werkstraf.
Wanneer een feit tot een politiestraf of een correctionele straf leidt, kan de rechter als
hoofdstraf een werkstraf opleggen; de invoering van die straf wijzigt niets aan het stelsel
van de bijkomende straffen, zoals het verval van het recht tot sturen (Art. 37ter
Strafwetboek; Artikelen 33, § 2, en 48, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
12 februari 2003
P.2002.1530.F
nr. 102
Opdrachtgever – Verkeersongeval – Aansprakelijkheid.
De rechter beslist wettig om t.a.v. de aansteller art. 1384, derde lid, B.W., waarnaar art.
67, Wegverkeerswet, verwijst, toe te passen, wanneer hij vaststelt dat de beklaagde, die
als technicus voor die aansteller werkte, op het ogenblik van het ongeval een
weekendwacht verrichte en naar huis reed na bij een klant een herstelling te hebben
uitgevoerd (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek; Art. 67 Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
26 maart 2003
P.2002.1693.F
nr. 205
Bewijslast.
De strafrechter die, op grond van art. 62, eerste lid Wegverkeerswet, constateert dat de
vaststellingen van de verbalisanten het wettig bewijs opleveren van het materieel
bestanddeel van de aan de beklaagde ten laste gelegde verkeersovertreding, daar het
tegendeel daarvan niet is bewezen, legt hem niet het bewijs van zijn onschuld op (Art. 62,
eerste lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maart 1968.)
8 april 2003
P.2002.1583.N
nr. 234
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Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde onbemande automatisch werkende
– Bijzondere bewijswaarde.
Artikel 62 Wegverkeerswet noch enige andere wetsbepaling laten de bijzondere
bewijswaarde van de vaststellingen die door goedgekeurde of gehomologeerde
onbemande automatisch werkende toestellen worden opgeleverd, afhangen van het
overleggen van het volledige technische dossier van die toestellen door de Dienst
Metrologie. (Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
3 juni 2003
P.2003.0153.N
nr. 333
Vluchtmisdrijf – Kennis bij de bestuurder.
Artikel 33, § 1, Wegverkeerswet vereist niet dat de bestuurder die de vlucht neemt, weet
dat hij bij dat ongeval schade heeft veroorzaakt (Art. 33, § 1, 1° Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
28 oktober 2003
P.2003.0819.N
nr. 535
Verplichte bloedproef – Voorwaarden – Ogenblik waarop de voorwaarden moeten zijn
vervuld – Beroep op de geneesheer.
Art. 63, § 1, Wegverkeerswet, dat de voorwaarden bepaalt waaronder een bloedproef
moet worden opgelegd, impliceert niet dat die voorwaarden moeten zijn vervuld op het
ogenblik dat een beroep wordt gedaan op de geneesheer die, in voorkomend geval, die
bloedproef zal moeten afnemen. (Art. 63, § 1 Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
29 oktober 2003
P.2003.1025.F
nr. 538

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Kruisen van voertuigen – Overtreding van artikel 72.2 – Artikel 9.3 – Toepassing.
De toepassing van art. 72.2 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk het verboden is links
van een doorlopende streep te rijden, sluit de toepassing niet uit van art. 9.3 van
voornoemd reglement, volgens hetwelk een tegenliggende bestuurder die de rijbaan volgt
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven
20 maart 2003
C.2001.0585.F
nr. 181
Toepassing – Kruisen van voertuigen – Overtreding van artikel 72.2 – Artikel 9.3.
De toepassing van art. 72.2 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk het verboden is links
van een doorlopende streep te rijden, sluit de toepassing niet uit van art. 9.3 van
voornoemd reglement, volgens hetwelk een tegenliggende bestuurder die de rijbaan volgt
zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven
20 maart 2003
C.2001.0585.F
nr. 181
Artikel 9.3 – Verkeer op de linkerrijstrook – Fout – Bewijs – Burgerlijke zaken –
Bewijslast.
De partij die betoogt dat een bestuurder op foutieve wijze links heeft gereden, moet het
bestaan van een dergelijke fout aantonen (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870
Gerechtelijk Wetboek.)
19 september 2003
C.2002.0632.F
nr. 445
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Artikel 9.3 – Verkeer op de linkerrijstrook – Fout.
Alleen uit de omstandigheid dat een bestuurder op de linkerrijstrook van de rijbaan heeft
gereden volgt niet dat hij art. 9.3, Wegverkeersreglement heeft overtreden; een dergelijk
rijgedrag overtreedt die bepaling alleen als is aangetoond dat de bestuurder, in de gegeven
omstandigheden, niet op de linkerrijstrook mocht rijden en een fout heeft begaan door dat
te doen (Art. 9.3 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer.)
19 september 2003
C.2002.0632.F
nr. 445
Bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren – Verplichtingen.
De bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, moet voorrang verlenen aan de andere
weggebruikers, en kan alleen verder rijden in de bij art. 12.5, Wegverkeersreglement,
bepaalde voorwaarden, meer bepaald alleen als hij dat kan doen zonder gevaar voor
ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun snelheid en de afstand
waarop zij zich bevinden (Artikelen 12.4, eerste lid, en 12.5 K.B. van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
1 oktober 2003
P.2003.0782.F
nr. 466
Artikel 14.1 – Kruispunt waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten –
Vrijmaken van het kruispunt – Manoeuvre op het kruispunt – Verplichting om voorrang te
verlenen.
Art. 14.1 Wegverkeersreglement, volgens hetwelk de bestuurder die een kruispunt is
opgereden waar het verkeer geregeld wordt door verkeerslichten, dit kruispunt mag
vrijmaken zonder te wachten tot het verkeer opengesteld is in de richting die hij gaat
nemen, behalve indien op de weg die hij gaat volgen een aan zijn rechterzijde geplaatst
rood licht hem zulks verbiedt, ontslaat de bestuurder niet van de verplichting zich te
gedragen naar de overige bepalingen van het Wegverkeersreglement en, m.n., voorrang te
verlenen aan de overige bestuurders als hij op het kruispunt een manoeuvre uitvoert
(Artikelen 12.4, 12.5 en 14.1 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de
politie van het wegverkeer.)
1 oktober 2003
P.2003.0782.F
nr. 466
Artikel 8.3 – Controle van het voertuig – Plots remmen.
De verplichting om een voertuig voortdurend goed in de hand te hebben, geldt alleen voor
zover de bestuurder niet geconfronteerd wordt met een onvoorzienbare hindernis, die hem
ertoe dwingt plots te remmen of uit te wijken; uit de omstandigheid alleen dat het voertuig
uitwijkt wegens een plots remmanoeuvre, dat is uitgevoerd om veiligheidsredenen, kan
bijgevolg niet worden afgeleid dat de bestuurder zijn voertuig niet in de hand had (Art.
8.3, tweede lid K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer.)
19 november 2003
P.2003.1124.F
nr. 580

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
Strafbaarheid – Nieuwe wetgeving.
Nu zowel de overtreding van art. 3, § 1, eerste lid, K.B. 31 december 1953 als deze van
artikelen 2, § 1 en 3, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat
voornoemd K.B. van 1953 heeft opgeheven, strafbaar worden gesteld krachtens art. 29,
tweede lid, Wegverkeerswet, heeft de nieuwe wet aan de strafbaarheid niets gewijzigd.
3 juni 2003
P.2003.0116.N
nr. 332
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ALLERLEI
Schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding – Artikelen 56, 57 en 58 decreet
Vlaamse Gemeenschap van 19 dec. 1998 – Strafvordering – Bevoegdheid.
De artikelen 56, 57 en 58 van het decreet Vlaamse Gemeenschap van 19 december 1998
houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, die hen die schade aan het
wegdek toebrengen door een overschrijding van de maximale toegelaten massa's en de
massa's onder de assen, zoals bepaald in de artikelen 32 en 32bis van het koninklijk
besluit van 15 maart 1968, houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen, bestraffen en, voor zover de inbreuk gepleegd werd op een gewestweg,
verplichten tot de betaling van een bijdrage tot financiering van het Vlaams
infrastructuurfonds, beogen de zorg voor de wegeninfrastructuur en vallen aldus onder de
misdrijven vermeld in artikel 138, 6°, Wetboek van Strafvordering, namelijk de wegen te
land. (Art. 138, 6° Wetboek van Strafvordering; Artikelen 56, 57 en 58 Decr. Vl. Gem. 19
dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999; Artikelen 32 en
32bis K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan
de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten
voldoen.)
18 februari 2003
P.2002.0900.N
nr. 114

WERKLOOSHEID
ALGEMEEN
Individuele beroepsopleiding in onderneming – Overeenkomst – Beëindiging door de
onderneming – Goedkeuring door Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding – Beslissingsvrijheid – Aard van bevoegdheid – Administratieve
beslissing – Motiveringsplicht.
Bij het nemen van een beslissing in het kader van een gebonden bevoegdheid kan het
bestuur ermee volstaan de feitelijke gegevens en wetsartikelen aan te geven op grond
waarvan het verplicht was een beslissing te nemen
VDAB in casu over een gebonden bevoegdheid beschikte ( Art. 2 Wet 29 juli 1991
betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandeling.)
14 april 2003
S.2000.0116.N
nr. 251
Administratieve beslissing – Motiveringsplicht – Arbeidsrechtbank – Feitenrechter –
Bevoegdheid – Individuele beroepsopleiding in onderneming – Overeenkomst –
Beëindiging door de onderneming – Goedkeuring door Vlaamse Dienst voor
Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding – Beslissingsvrijheid.
De feitenrechter oordeelt of de motivering van de administratieve beslissing afdoende is;
hij mag evenwel het wettelijk begrip van de motiveringsplicht van de overheid niet
schenden (Art. 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling; Art. 121 Besluit van de Vlaamse Executieve 21 dec. 1988 houdende
de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.)
14 april 2003
S.2000.0116.N
nr. 251
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RECHT OP UITKERING
Langdurige werkloosheid – Schorsing – Beslissing – Uitwerking – Cursus sociale
promotie – Twaalf maanden na het einde van de cursus – Voorwaarden – Cumulatie –
Gelijkheidsbeginsel – Overeenstemming.
De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid
heeft pas uitwerking twaalf maanden na het einde van de door de werkloze gevolgde
cursus sociale promotie, wanneer met name gelijktijdig is voldaan aan de voorwaarde dat
de werkloze de lessen gedurende ten minste negen maanden regelmatig heeft bijgewoond
en aan de voorwaarde dat de cursus met succes werd beëindigd of stopgezet om een reden
onafhankelijk van de wil van de werkloze of ten gevolge van een tewerkstelling; die regel
is niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. (Art. 83, § 6, derde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 10 Grondwet 1994.)
24 maart 2003
S.2002.0029.F
nr. 193
Langdurige werkloosheid – Toepassingsgebied – Voorwaarden – Werk – Hervatting.
De schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen wegens langdurige werkloosheid
is van toepassing op de werkloze die gelijktijdig de in het Werkloosheidsbesluit bepaalde
voorwaarden vervult, o.m. de voorwaarde dat hij op de dag van de ontvangst van de hem
door de directeur van het werkloosheidsbureau ter kennis gebrachte verwittiging niet
sinds ten minste zes maanden zonder onderbreking tewerkgesteld is als voltijdse
werknemer (Art. 80, 3° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid.)
28 april 2003
S.2002.0033.F
nr. 267
Zelfstandige – Samenwonen – Hulp – Aangifte.
De werkloze die met een zelfstandige samenwoont en deze helpt zonder hiervan aangifte
te doen verliest in de regel zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering vanaf de aanvraag
om uitkering of vanaf de aanvang van het samenwonen (Art. 50, eerste lid K.B. 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
30 juni 2003
S.2002.0056.F
nr. 386
Uitkeringsaanvraag – Bijkomstige activiteit – Uitoefening – Tijdvak – Werknemer –
Tewerkstelling – Doel.
De werkloze die op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent kan slechts
werkloosheidsuitkeringen genieten op voorwaarde dat hij die activiteit reeds uitoefende
terwijl hij tewerkgesteld was als werknemer, en dit ten minste gedurende de drie maanden
voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag; die bepaling strekt ertoe de werkloze de
mogelijkheid te bieden, onder de voorwaarde die zij vermeldt, uitkeringen te genieten
terwijl hij op bijkomstige wijze een activiteit uitoefent die met toepassing van de
werkloosheidsreglementering nochtans als arbeid wordt beschouwd. (Art. 48, § 1, 2° K.B.
25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
24 november 2003
S.2003.0038.F
nr. 592
Vrijwillige arbeid voor rekening van een derde – Directeur van werkloosheidsbureau –
Akkoord.
Noch uit artikel 45, derde lid, Werkloosheidsbesluit 1991, zoals het bestond na het
koninklijk besluit van 31 december 1992, noch uit artikel 18 van het ministerieel besluit
van 26 november 1991, zoals het bestond na het ministerieel besluit van 4 januari 1993
blijkt dat het voor het behoud van het recht op werkloosheidsuitkeringen vereist is dat de
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werkloze die een vrijwillige en gratis activiteit uitoefent voor een derde daartoe het
voorafgaand akkoord heeft gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau (Art.
45, derde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art.
18 M.B. 26 nov. 1991.)
22 december 2003
S.2003.0047.F
nr. 664

BEDRAG
Werknemer met gezinslast – Bloed– of aanverwanten in de opgaande lijn –
Vervangingsinkomsten – Samenvoeging – Maximumbedrag.
De werkloze die bloed– of aanverwanten in de rechtopgaande lijn ten laste genomen heeft
wordt beschouwd als een werknemer met gezinslast in de zin van artikel 110, § 1, eerste
lid, 2°, c, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, wanneer de samengevoegde
bruto bedragen van de pensioenen en voordelen waarop al die personen ten laste
aanspraak kunnen maken niet één van de twee maximumbedragen te boven gaan die bij
artikel 62, derde lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 zijn vastgesteld
volgens hun graad van zelfredzaamheid. (Art. 65, § 3, 110, § 1, eerste lid, 2°, c, en 114, §
3 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 61, tweede
lid, 1°, en 62, derde lid M.B. 26 nov. 1991.)
24 februari 2003
S.2001.0141.F
nr. 129
Anciënniteitstoeslag – Beroepsverleden – Verordening (E.E.G.) nr. 2211/78 – E.G. –
Marokko – Artikel 41 Samenwerkingsovereenkomst – Non–discriminatie.
Artikel 41, § 1, van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische
Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko, die op 27 april 1976 te Rabat is ondertekend
en namens de Gemeenschap is goedgekeurd bij de (E.E.G) verordening nr 2211/78 van de
Raad van 26 september 1978, moet aldus worden uitgelegd dat het belet dat de
ontvangende Lid–Staat weigert aan een op zijn grondgebied verblijvende werknemer van
Marokkaanse nationaliteit een anciënniteitstoeslag toe te kennen bovenop het basisbedrag
van de werkloosheidsuitkering, op de enkele grond dat geen enkele internationale
overeenkomst bepaalt dat de door de betrokkene in een andere Lid–Staat verrichte
tijdvakken van arbeid in aanmerking worden genomen, terwijl een dergelijke voorwaarde
niet wordt opgelegd aan de werknemers die onderdanen zijn van de ontvangende Lid–
Staat (Art. 1 E.E.G.–Verordening nr 2211/78 van 26 sept. 1978; Art. 41, § 1
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het
Koninkrijk Marokko van 27 april 1976.)
16 juni 2003
S.2000.0029.F
nr. 353

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
UITLEGGING
Europese Unie – Richtlijn – Te bereiken resultaat – Nationaal recht – Overeenstemming –
Rechterlijke beoordeling.
Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon
toegekend worden op grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die
richtlijn bestond, met name het algemeen verbintenissenrecht, in overeenstemming was
met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat nationale recht, dat dit bepaald
recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd
24 januari 2003
C.2000.0483.N
nr. 56
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WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Strafwet – Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe straf.
Het eerste lid van art. 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij
oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf (Art. 14 Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Strafwet – Mildere straf – Terugwerkende kracht.
Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van
de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
14 Grondwet 1994; Art. 2 Strafwetboek.)
8 januari 2003
P.2002.1314.F
nr. 14
Werking in de tijd – Beslissing van de feitenrechter – Wetsschennis van nog niet in
werking getreden bepaling.
Het Hof van Cassatie kan geen schending uitspreken van een wet die op het ogenblik van
de beslissing van de feitenrechter nog niet in werking was.
21 januari 2003
P.2002.0114.N
nr. 43
Europese Unie – Richtlijn – Te bereiken resultaat – Nationaal recht – Overeenstemming –
Rechterlijke beoordeling.
Niet naar recht verantwoord is de rechterlijke beslissing dat een bepaald recht kon
toegekend worden op grond dat het nationale recht, zoals het vóór de omzetting van die
richtlijn bestond, met name het algemeen verbintenissenrecht, in overeenstemming was
met een resultaat zoals in een richtlijn bepaald, terwijl dat nationale recht, dat dit bepaald
recht niet voorzag, niet als aldus kan worden uitgelegd
24 januari 2003
C.2000.0483.N
nr. 56
Werking in de tijd – Sociale zekerheid – Zelfstandigen – Sociaal statuut – Bijdragen –
Berekening – Grondslag – Zelfstandige beroepswerkzaamheid – Vorig aanslagjaar –
Winsten of baten – Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
De wijziging die in artikel 11, § 2, tweede lid, van de Sociale–Zekerheidswet
Zelfstandigen is aangebracht door artikel 114 van de wet van 30 maart 1994 betekent niet
dat de winsten en baten, om tot de beroepsinkomsten te worden gerekend,
noodzakelijkerwijze moeten belast zijn met toepassing van het W.I.B. 1992 en dat
voornoemd artikel 11, § 2, tweede lid, zoals het van toepassing was voor die wijziging en
na de wijziging ervan bij de wet van 26 juni 1992, niet van toepassing is op de winsten en
baten die dienen tot grondslag voor de berekening van de voor het tweede, derde en vierde
kwartaal van het kalenderjaar 1992 verschuldigde bijdragen (Art. 11, § 2, tweede lid K.B.
nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.)
27 januari 2003
S.2001.0111.F
nr. 58
Werking in de tijd – Strafzaken – Strafvordering – Verjaring – Termijnen – Wijziging
door een nieuwe wet – Onmiddellijke toepassing.
Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is de regel, bepaald in art. 1, Wet 13 april
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1995 betreffende seksueel misbruik ten aanzien van minderjarigen, volgens welke de
verjaringstermijn van de strafvordering, in de bij de wet bepaalde gevallen, pas begint te
lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, van
toepassing op de rechtsvorderingen die zijn ingesteld vóór de datum van inwerkingtreding
van die wet, op 5 mei 1995, en op die datum nog niet zijn verjaard. (Artikelen 21 en 21bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1428.F
nr. 85
Werking in de tijd – Strafzaken – Strafvordering – Verjaring – Termijnen – Verlenging
door een nieuwe wet – Onmiddellijke toepassing.
Krachtens het beginsel volgens hetwelk een nieuwe wet op de verjaring van de
strafvordering onmiddellijk van toepassing is, is art. 25, Wet 24 dec. 1993, waarbij de
verjaringstermijn voor wanbedrijven op vijf jaar wordt gebracht en art. 21, V.T.Sv., is
gewijzigd, van toepassing op de rechtsvorderingen die vóór de datum van de
inwerkingtreding ervan zijn ontstaan en op die datum nog niet verjaard waren (Art. 21
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
5 februari 2003
P.2002.1428.F
nr. 85
Werking in de tijd – Belastingwet – Niet–terugwerkende kracht.
Een nieuwe wet is in de regel niet alleen 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 die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten. Wanneer een belastingwet een nieuwe categorie van handelingen,
toestanden of feiten aan belasting onderwerpt, zijn de handelingen, toestanden of feiten
die voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet voltrokken waren, niet belastbaar
ingevolge het algemeen rechtsbeginsel inzake de niet–terugwerkende kracht van een wet.
Een wettelijke bepaling die bepaalde lasten het karakter van aftrekbare bedrijfslasten
ontneemt en die toepasselijk is vanaf een bepaald aanslagjaar, geldt voor de bedrijfslasten
die vanaf dit aanslagjaar door een belastingplichtige in rekening worden gebracht, zelfs
wanneer zij het gevolg zijn van vroeger afgesloten overeenkomsten (Art. 50, 8° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
21 februari 2003
F.2001.0016.N
nr. 127
Werking in de tijd – Draagwijdte – Nieuwe wet – Overeenkomst – Toepassing.
In beginsel 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 toestand, die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet 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 uitdrukkelijk toepassing ervan
oplegt op de lopende overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
28 februari 2003
C.2000.0603.N
nr. 141
Werking in de tijd – Landverzekering – Vordering tot terugbetaling – Grondslag –
Voorafgaande kennisgeving – Aard.
De rechtsvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde tot terugbetaling van de
bedragen die hij aan de slachtoffers van een ongeval heeft betaald wanneer de
verzekeringsovereenkomst hem de mogelijkheid biedt om een dergelijk rechtsmiddel in te
stellen, is gegrond op de contractuele verbintenis van de verzekerde; bijgevolg blijft die
rechtsvordering geregeld door de wet onder vigeur waarvan de overeenkomst is gesloten,
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zolang een nieuwe wet niet van toepassing is op de overeenkomst waarin die
rechtsvordering is bedongen; een modaliteit van de uitoefening van die rechtsvordering,
zoals de in art. 88, tweede lid, Wet 25 juni 1992 voorgeschreven voorafgaande
kennisgeving, valt onder toepassing van dezelfde wet als de rechtsvordering zelf (Art. 88,
tweede lid Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
6 maart 2003
C.2002.0132.F
nr. 156
Werking in de tijd – Overeenkomst.
Een nieuwe wet is, in de regel, niet alleen van toepassing op de toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere
wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde
rechten; inzake overeenkomsten blijft de oude wet evenwel van toepassing, tenzij de
nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat zij geldt voor de lopende
overeenkomsten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
6 maart 2003
C.2002.0132.F
nr. 156
Strafwet – Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe straf.
Het eerste lid van art. 2 Sw. onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
inverdenkinggestelde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij
oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf (Art. 14 Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163
Strafwet – Mildere straf – Terugwerkende kracht.
Art. 2 Sw. verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten nadele van
de inverdenkinggestelde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
14 Grondwet 1994; Art. 2 Strafwetboek.)
12 maart 2003
P.2002.1670.F
nr. 163
Anonieme getuige – Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging –
Wet 8 april 2002 – Werking in de tijd.
Geen enkele bepaling van de Wet 8 april 2002 betreffende de anonimiteit van de getuigen
verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, een
nieuw verhoor, volgens de in die wet bepaalde modaliteiten, voor te schrijven van de
anonieme getuige of informant die gehoord zijn vóór de inwerkingtreding van die wet.
(Artikelen 75bis en 86bis Wetboek van Strafvordering.)
26 maart 2003
P.2003.0208.F
nr. 207
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 4 – Landbouwheffingen – Overdracht
van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen – Volledig onder
de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestand.
Artikel 4 AWDA en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht
en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (Artikelen 1, 4° en 4
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
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1 april 2003

P.2002.1547.N

nr. 219

Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 4 – Landbouwheffingen – Overdracht
van de bevoegdheid tot inning aan het bestuur van douane en accijnzen – Volledig onder
de oude wet ontstane en definitief voltrokken toestand.
Artikel 4 A.W.D.A. en de koninklijke besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de
Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht
en zijn ook niet toepasbaar op volledig onder de oude wet ontstane en definitief
voltrokken toestanden, zodat de inning betreffende rechten verschuldigd vóór 1 januari
1994 nog steeds behoort aan de rechtsopvolgers van deze dienst (Artikelen 1, 4° en 4
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
29 april 2003
P.2002.1461.N
nr. 269
Landverzekering – Verzekeringsovereenkomst – Bewijs – Inhoud – Wijzigingen – Werking
in de tijd.
Artikel 10 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst inzake het
bewijs en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst en haar wijzigingen is slechts van
toepassing op de wijzigingen van de verzekeringsovereenkomsten, die aangegaan zijn
vóór de inwerkingtreding van die bepalingen, vanaf de dag van die wijzigingen na die
inwerkingtreding (Artikelen 10 en 148, §§ 1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst; Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0574.N
nr. 326
Werking in de tijd – Wegverkeer – Inschrijving van voertuigen – Strafbaarheid – Nieuwe
wetgeving.
Nu zowel de overtreding van art. 3, § 1, eerste lid, K.B. 31 december 1953 als deze van
artikelen 2, § 1 en 3, § 1, K.B. 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen dat
voornoemd K.B. van 1953 heeft opgeheven, strafbaar worden gesteld krachtens art. 29,
tweede lid, Wegverkeerswet, heeft de nieuwe wet aan de strafbaarheid niets gewijzigd.
3 juni 2003
P.2003.0116.N
nr. 332
Werking in de tijd – Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten –
Bevestiging.
Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij art. 11, § 2,
Douane– en Accijnzenwet, bepaalde grenzen bij de wetgevende kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat art. 43, W. 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
het K.B., 29 dec. 1992, genomen met toepassing van paragraaf 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.)
25 juni 2003
P.2003.0460.F
nr. 377
Douane en accijnzen – Internationale akten – Koninklijke besluiten – Bevestiging.
Art. 43, W. 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 bekrachtigde 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 uit de bij de W.
10 juni 1997 verrichte omvorming geen schending van art. 7.1 E.V.R.M. of van art. 15.1
I.V.B.P.R. kan worden afgeleid (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; Art. 43 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
25 juni 2003
P.2003.0460.F
nr. 377
Werking in de tijd – Vlaams Gewest – Bescherming van oppervlaktewateren tegen
verontreiniging – Heffing – Vuilvracht – Berekening – Omzettingscoëfficient – Waarde –
Vervanging – Heffingsjaar.
De waarden van de omzettingscoëfficiënten, op basis waarvan de vuilvracht wordt
berekend en die vastgesteld zijn in de tabel in bijlage 1 aan de Oppervlaktewaterenwet,
zoals vervangen, zijn toepasselijk vanaf 1 januari van het heffingsjaar voor de belastingen
en heffingen verschuldigd tijdens dat heffingsjaar, uit hoofde van vervuiling veroorzaakt
in een vorig aanslagjaar en hebben derhalve terugwerkende kracht. (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 108 Wet 4 aug. 1986; Artikelen 35quinquies en 35septies Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging; Art. 45,
§§ 1 en 2 Decr. Vl. van 25 juni 1992.)
11 september 2003
C.2001.0115.N
nr. 427
Werking in de tijd – Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven
gepleegd in het buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt –
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Voorwaarden –
Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1216.F
nr. 451
Werking in de tijd – Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven
gepleegd in het buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt –
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Voorwaarden –
Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Sv., het
aanhangige rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van
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inwerkingtreding van de Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten
het grondgebied van het Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het
Belgisch gerecht, na te hebben vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet
in die zaak een onderzoeksdaad was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik
van het instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België
zijn hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet; een
feitelijke vereniging is geen Belgische klager (Art. 29, §§ 1 en 3 Programmawet 5 aug.
2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
24 september 2003
P.2003.1217.F
nr. 452
Werking in de tijd – Misdrijven – Een enkele strafbare gedraging – Gewijzigde strafwet –
Zwaardere straf – Toepassing.
Wanneer verschillende misdrijven een collectief misdrijf door eenheid van opzet vormen
en derhalve tot de toepassing van één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd tussen
het plegen van die misdrijven de wet die de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de bij de
nieuwe wet gestelde straf worden toegepast, ook al was de ten tijde van het eerste misdrijf
geldende straf minder zwaar dan die welke was gesteld ten tijde van de nieuwe wet
(Artikelen 2 en 65 Strafwetboek.)
22 oktober 2003
P.2003.0084.F
nr. 516
Werking in de tijd – Nieuwe strafwet – Toepassing op feiten onder vroegere wet gepleegd.
Wanneer een nieuwe strafwet dezelfde aangelegenheid regelt als een wet die zij opheft,
een feit onder dezelfde voorwaarden als die van de opgeheven wet bestraft en daarop
dezelfde straffen stelt, past de strafrechter wettig de nieuwe wet toe op de feiten die onder
de werking van de vroegere wet werden gepleegd
4 november 2003
P.2003.0836.N
nr. 551
Werking in de tijd – Rechtspersoon – Fysieke persoon – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid – Samenloop – Strafuitsluitende verschoningsgrond.
De strafuitsluitende verschoningsgrond die is ingevoerd bij art. 5, tweede lid, Sw., kan de
dader van een misdrijf, dat is gepleegd vóór de invoering, door de wetgever, van de
samenloop tussen de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en van
een geïdentificeerde, natuurlijke persoon, niet van rechtsvervolging ontslaan (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek.)
19 november 2003
P.2001.1551.F
nr. 577
Werking in de tijd – Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven
gepleegd in het buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt –
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie.
Op vordering van de procureur–generaal, na de federale procureur in zijn verslag alsook,
op hun verzoek, de klagers te hebben gehoord, onttrekt het Hof van Cassatie, dat uitspraak
doet op grond van de criteria bedoeld in de artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis V.T.Sv.,
het rechtsgeding, waarvoor een onderzoek loopt op de datum van inwerkingtreding van de
Wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht,
en dat betrekking heeft op feiten die gepleegd zijn buiten het grondgebied van het
Koninkrijk, zoals bedoeld in titel Ibis, boek II, Sw., aan het Belgisch gerecht, na te hebben
vastgesteld dat, toen er bij de inwerkingtreding van die wet in die zaak een
onderzoekshandeling was gesteld, geen enkele klager Belg was op het ogenblik van het
instellen van de strafvordering en dat geen enkele vermoedelijke dader in België zijn
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hoofdverblijfplaats had op de datum van de inwerkingtreding van die wet (Art. 29, §§ 1
en 3 Programmawet 5 aug. 2003; Artikelen 6, 1°bis, 10, 1°bis en 12bis Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 136bis tot 136octies Strafwetboek.)
17 december 2003
P.2003.1517.F
nr. 656

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Douane en accijnzen – Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten te
verzekeren – Koninklijke besluiten – Bekrachtiging.
Uit het feit alleen dat een ontwerp van bekrachtigingswet niet binnen de bij artikel 11, ,§
2, Douane en Accijnzenwet, bepaalde termijn bij de wetgevende Kamers is ingediend, kan
niet worden afgeleid dat artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene
regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de
controles daarop, het koninklijk besluit van 29 december 1992, genomen met toepassing
van ,§ 1 van dat artikel 11, niet geldig bekrachtigt. (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.)
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409
Douane en accijnzen – Maatregelen om de goede uitvoering van internationale akten te
verzekeren – Koninklijke besluiten – Bekrachtiging.
Artikel 43 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop,
dat het koninklijk besluit van 29 december 1992 met dezelfde titel bekrachtigde 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 toe op een daarvoor reeds bestaande situatie, maar beslist hij alleen dat
de bepaling van het koninklijk besluit van 29 december 1992, waarop de door de
beklaagde gepleegde misdrijven berusten, door de uitwerking zelf van de wet, geacht
worden vanaf die periode uit die wet voort te vloeien. (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.)
2 september 2003
P.2001.1494.N
nr. 409
Afdeling wetgeving van de Raad van State – Advies – Ontwerp van reglementair besluit –
Toepassing in 1985.
Het K.B. van 18 april 1985 tot goedkeuring van het door de nationale raad van de Orde
van architecten vastgesteld reglement van beroepsplichten kan niet beschouwd worden als
een reglementair besluit dat aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van
State moest worden overgemaakt (Art. 3, § 1, eerste lid, (oud) Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
20 november 2003
D.2002.0028.N
nr. 585

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14.5 – Principe van
de dubbele aanleg – Rechtstreekse werking – Conflict met regel van intern recht –
Voorrang.
Artikel 14.5 IVBPR, dat bepaalt dat eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld
het recht heeft zijn veroordeling en vonnis te doen beoordelen door een hoger
rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft rechtstreekse werking in de interne rechtsorde
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en voorrang op de voor de beklaagde minder gunstige internrechtelijke regel bepaald bij
artikel 209 Kieswet (impliciet)
2 september 2003
P.2001.0980.N
nr. 408

ALLERLEI
Tucht – Intellectueel beroep – Beginselen van plichtenleer – Geen wettelijke bepaling –
Geldigheid.
De beginselen van de plichtenleer die opleggen dat een intellectueel beroep met
rechtschapenheid en waardigheid moet worden uitgeoefend, bestaan los van enige
vermelding in een formele tekst
23 januari 2003
D.2002.0015.F
nr. 54

WOONPLAATS
Onschendbaarheid – Afluisteren van gesprekken in een woonplaats – Wettelijkheid.
De onschendbaarheid van de woonplaats wordt niet miskend door het afluisteren,
kennisnemen of opnemen van gesprekken van twee of meer personen in een woonplaats,
zonder ze te betreden of door middel van een technisch middel van buiten uit (Art. 15
Grondwet 1994.)
26 maart 2003
P.2003.0412.F
nr. 208
Keuze van woonplaats – In eerste aanleg – Latere instantie – Hoger beroep –
Cassatieberoep.
De keuze van woonplaats, zoals deze gedaan in een dagvaarding of een conclusie in eerste
aanleg, die in een latere instantie niet is hernomen geldt niet in die latere instantie, dus
ook niet voor het instellen van het cassatieberoep tegen het arrest dat in hoger beroep is
gewezen (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Keuze van woonplaats.
De keuze van woonplaats is speciaal en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte
verbonden gevolgen (Art. 111 Burgerlijk Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Keuze van woonplaats – In eerste aanleg.
De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en
voor het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend (Art. 111 Burgerlijk
Wetboek.)
30 mei 2003
C.2000.0670.N
nr. 327
Schending van de woonplaats.
Schending van de woonplaats door een agent van het openbaar gezag veronderstelt dat
deze in de woning is binnengedrongen. (Art. 148 Strafwetboek.)
25 juni 2003
P.2003.0851.F
nr. 380
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WRAKING
Strafzaken – Verzoekschrift neergelegd na sluiting van het debat – Wrakingsgrond gekend
vanaf de opening van het debat – Ontvankelijkheid van het verzoekschrift.
Het verzoekschrift tot wraking van een rechter is niet ontvankelijk, wanneer het
neergelegd wordt na sluiting van het debat, hoewel het steunde op een wrakingsgrond
waarvan de verzoeker reeds weet had bij het openen ervan (Art. 833 Gerechtelijk
Wetboek.)
22 januari 2003
P.2003.0061.F
nr. 50
Arrest van het hof van beroep – Strafzaken – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep van de beklaagde is niet ontvankelijk, wanneer hij het instelt tegen een
arrest van het hof van beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter van de
rechtbank van eerste aanleg verwerpt, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is
(Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2003
P.2003.0027.F
nr. 66
Redenen tot wraking – Rechterlijke beslissing – Inhoud – Vraag tot nietigverklaring –
Ontvankelijkheid – Burgerlijke zaken.
De wraking mag niet ertoe strekken op grond van een inhoudelijke kritiek de nietigheid te
vragen van een beslissing gewezen door een rechter tegen wie gronden tot wraking
zouden bestaan; het verzoek dat daartoe strekt is niet ontvankelijk. (Art. 828 Gerechtelijk
Wetboek.)
31 januari 2003
C.2003.0019.N
nr. 74
Burgerlijke zaken – Redenen tot wraking – Voordracht – Ogenblik – Laattijdigheid –
Ontvankelijkheid.
Wie een wraking wil voordragen om redenen ontstaan na de aanvang van de pleidooien,
moet dit onverwijld doen zodra de grond van wraking bekend is (Art. 833 Gerechtelijk
Wetboek.)
31 januari 2003
C.2003.0019.N
nr. 74
Burgerlijke zaken – Doel – Onttrekking – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking dat in wezen beoogt de zaak te onttrekken
aan een rechtscollege als dusdanig en niet gericht is tegen wel bepaalde rechters tegen wie
een specifieke reden tot wraking zou bestaan. (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2003
C.2003.0019.N
nr. 74
Burgerlijke zaken – Rechters – Rechtscollege – Twee procedures – Grieven – Vermenging
– Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoek tot wraking als de verzoeker door elkaar verwijten richt
aan de gewraakte rechters en aan het rechtscollege in het geheel, in verband met twee
procedures die voor dat rechtscollege gevoerd worden (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2003
C.2003.0020.N
nr. 75
Burgerlijke zaken – Deskundige – Vormen – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is de autonoom gevorderde wraking van een gerechtsdeskundige zonder
dat de hiertoe in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde vormen werden nageleefd. (Artikelen
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828 en 969 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
31 januari 2003
C.2003.0019.N

nr. 74

Voorwaarden – Hof van Cassatie – Magistraat die niet deelneemt aan het onderzoek van
de zaak.
De vordering tot wraking van een magistraat van het Hof van Cassatie, die niet aan de
behandeling van de zaak heeft deelgenomen, is doelloos (Art. 828 Gerechtelijk
Wetboek.)
5 februari 2003
P.2003.0125.F
nr. 84
Verzoekschrift – Eiser geen partij – Ontvankelijkheid.
Het verzoek dat uitgaat van een persoon die geen partij is in de zaak, en waarin hij
voorhoudt een rechter te willen wraken, is geen verzoek tot wraking en is kennelijk niet–
ontvankelijk. (Artikelen 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
P.2003.1636.F
nr. 638
Wraking is het recht dat bij wet wordt toegekend aan een partij om te weigeren berecht te
worden door een van de leden van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt
(Artikelen 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
P.2003.1636.F
nr. 638
Verzoekschrift – Eiser geen partij – Opschortende werking van de vordering.
De vordering die uitgaat van een persoon die geen partij is in de zaak, en waarin hij
voorhoudt een rechter te willen wraken, vormt geen verzoek tot wraking en is om die
reden ontdaan van elke opschortende werking. (Artikelen 828 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
10 maart 2003
P.2003.1636.F
nr. 638
Strafzaken – Vordering ingesteld door een derde bij het geschil.
De vordering tot wraking die wordt ingesteld door een verzoeker die geen partij is bij het
geschil in het raam waarvan hij de wraking nastreeft van de betrokken magistraten, nl. de
rechter of het openbaar ministerie, is niet–ontvankelijk (Artikelen 828, 1°, 832 en 835
Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2003
P.2003.1324.F
nr. 503
Grond – Gewettigde verdenking.
Elke rechter kan worden gewraakt als er gewettigde verdenking bestaat; dat is het geval
wanneer de voorzitter van het hof van assisen bewoordingen heeft gebruikt die bij
verzoeker, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken aangaande
de geschiktheid van die magistraat om op onpartijdige en onafhankelijke wijze uitspraak
te doen (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2003
P.2003.1401.F
nr. 541
Incidentele aangiften van een misdaad en ter zake van valsheid – Stukken – Neerlegging
in het dossier van het Hof.
Er dient geen acht te worden geslagen op de stukken en aangiften van een misdaad en ter
zake van valsheid die door verzoeker tot wraking in het dossier van het Hof van Cassatie
zijn neergelegd en die de beoordeling van de redenen die aangevoerd zijn tot staving van
het verzoekschrift tot wraking niet beïnvloeden. (Artikelen 451 en 486 Wetboek van
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Strafvordering.)
7 november 2003

C.2003.0546.F

nr. 562

Openbaar ministerie – Klacht – Wrakingsgrond – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift tot wraking dat ingediend is tegen een magistraat van het openbaar
ministerie die als hoofdpartij optreedt is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat
verzoeker tot wraking bij de federale procureur een klacht tegen dezelfde magistraat heeft
neergelegd, is geen wettelijke wrakingsgrond (Artikelen 828 en 832 Gerechtelijk
Wetboek.)
7 november 2003
C.2003.0546.F
nr. 562
Grond – Hoge graad van vijandschap – Tussen rechter en partij.
De redengeving van een beslissing van een strafrechter geeft niet aan dat deze een hoge
graad van vijandschap tegenover de beklaagde koestert, wanneer uit die redenen geen
enkele vijandschap van de rechter t.a.v. de beklaagde blijkt, doch de bekommernis om de
verwerping van een voorgaande vordering tot wraking te verantwoorden door een
gedetailleerd onderzoek van de grieven, met naleving van het recht van verdediging en
van het recht op een eerlijk proces (Art. 828, 12° Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581
Strafzaken – Wrakingsgronden – Beperkende opsomming – Gevolg – Schending van
artikel 779, eerste lid, Ger.W..
Aangezien de wrakingsgronden limitatief worden opgesomd in de wet (Artikelen 779,
eerste lid, en 828 Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581
Strafzaken – Bewijs door getuigen – Onaantastbare beoordeling – Gevolg – Gewettigde
verdenking – Onpartijdigheid.
De rechter over de wraking beoordeelt op onaantastbare wijze of er grond bestaat om het
getuigenbewijs van de tot staving van de vordering aangevoerde feiten te bevelen (Art.
828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581
Strafzaken – Wrakingsgronden – Schriftelijk bewijs of begin van bewijs – Afwezigheid.
Het Hof verwerpt de vordering tot wraking, wanneer de wrakende partij noch een bewijs
door geschrifte noch een begin van bewijs van zijn beweringen levert (Art. 839
Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581
Strafzaken – Rechtspleging – Grief aangevoerd in de op de terechtzitting neergelegde
conclusie – Ontvankelijkheid.
De vordering tot wraking is niet ontvankelijk, wanneer ze gegrond is op een
wrakingsgrond die als bijkomende grief aangevoerd wordt in de op de terechtzitting van
het Hof van cassatie neergelegde conclusie zonder vermeld te worden in het
verzoekschrift, en dus zonder dat de magistraat, wiens wraking gevorderd wordt, hierover
tegenspraak heeft kunnen voeren (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2003
P.2003.1472.F
nr. 581
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Cassatiemiddel – Burgerlijke zaken – Nieuw middel – Middel dat een wrakingsgrond
aanvoert – Onpartijdigheid van de rechter die de beslissing heeft gewezen – Middel –
Niet–ontvankelijkheid.
Het middel dat het gebrek aan onpartijdigheid van de rechter die de bestreden beslissing
heeft gewezen, afleidt uit de aangevoerde persoonlijke situatie van die rechter jegens de
partijen of jegens een van hen, kan niet voor het eerst voor het Hof van Cassatie worden
aangevoerd
5 december 2003
C.2001.0046.F
nr. 625
Cassatiemiddel – Burgerlijke zaken – Nieuw middel – Middel dat de onpartijdigheid van
een gerecht betwist – Aangevoerde schending van een essentiële regel inzake
rechtsbedeling – Middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de onpartijdigheid van een gerecht betwist wegens de samenstelling ervan
kan voor het eerst in cassatie worden aangevoerd wanneer het steunt op een regel die,
doordat hij de objectieve vereisten van de gerechtelijke organisatie betreft, essentieel is
voor de rechtsbedeling
5 december 2003
C.2001.0046.F
nr. 625
Strafzaken – Kennelijk niet–ontvankelijk verzoekschrift – Gevolg – Boete.
Wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet–ontvankelijk is, kan het gewettigd
zijn de verzoeker een boete op te leggen (Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
P.2003.1603.F
nr. 628
Strafzaken – Rechtspleging – Gebrek aan precisering – Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift dat niet nader omschrijft m.b.t. welke rechtspleging verzoeker wraking
aanvoert, is kennelijk niet–ontvankelijk (Artikelen 828 en 835 Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
P.2003.1604.F
nr. 629
Strafzaken – Kennelijk niet–ontvankelijk verzoekschrift – Gevolg – Boete.
Wanneer het verzoekschrift tot wraking kennelijk niet–ontvankelijk is, kan het gewettigd
zijn de verzoeker een boete op te leggen (Art. 838, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
P.2003.1604.F
nr. 629
Strafzaken – Verzoekschrift – Geen grieven – Schijn van akte tot wraking –
Ontvankelijkheid.
Het verzoekschrift dat ingediend wordt door middel van een akte die slechts in schijn een
akte tot wraking is, niet de minste grief tegen de gewraakte magistraat inhoudt en geen
andere bedoeling heeft dan het verloop van de door die magistraat voorgezeten procedure
stil te leggen, is kennelijk niet–ontvankelijk (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
5 december 2003
P.2003.1603.F
nr. 628

– 346 –
ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Staat van
arbeidsongeschiktheid – Beslissing – Subrogatie – Rechtsvordering tegen de
aansprakelijke
derde
–
Schadeloosstelling
–
Arbeidsongeschiktheid
–
Beoordelingscriteria – Bindende Z.I.V.–beslissing.
De beslissing van de ziekteverzekeraar die de staat van arbeidsongeschiktheid of
invaliditeit vaststelt, kan niet worden bekritiseerd voor de rechter die uitspraak doet over
de rechtsvordering van de indeplaatsgestelde verzekeraar tegen de voor het ongeval
aansprakelijke derde (Art. 76quater, § 2, vierde 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.)
6 januari 2003
C.2000.0140.N
nr. 8
Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Subrogatie
– Omvang – Door een derde verschuldigde vergoedingen – Gemeen recht – Algemeen.
De verzekeringsinstelling die aan de rechthebbende op de ziekte– en
invaliditeitsverzekering bepaalde prestaties heeft toegekend, treedt rechtens in de plaats
van de rechthebbende tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het
geheel van de sommen die onder meer krachtens het gemeen recht verschuldigd zijn en
die dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (Art. 76quater, § 2, vierde 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.)
6 januari 2003
C.2000.0140.N
nr. 8
Geneeskundige verzorging en uitkeringsverzekering – Verzekeringsinstelling – Wettelijke
uitkeringen – Toekenningsvoorwaarden – Z.I.V.–criteria – Subrogatie – Voorwaarden –
Omvang – Beperking – Door een derde verschuldigde vergoedingen – Gemeen recht.
De voorwaarden tot toekenning van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties
waarvoor de verzekeringsinstelling over het wettelijk subrogatierecht beschikt, evenals
het bedrag van deze prestaties, worden geregeld door de wetgeving inzake de verplichte
ziekte– en invaliditeitsverzekering; het bedrag van de vordering van de
verzekeringsinstelling kan niet hoger zijn dan het geheel van de sommen die krachtens het
gemeen recht verschuldigd zijn; de bedoelde vergoedingen moeten dezelfde schade geheel
of gedeeltelijk vergoeden. (Art. 76quater, § 2, vierde 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.)
6 januari 2003
C.2000.0140.N
nr. 8
Prestaties – Toekenningsvoorwaarden – Gemeen recht – Andere wetgeving –
Schadeloosstelling – Gerechtigde – Recht – Verplichting – Aangifte van ongeval.
Inzake ziekte– en invaliditeitsverzekering dient de houder van de verzekering alleen een
aangifte van ongeval in te dienen, indien de schade kan worden vergoed volgens het
gemeen recht of krachtens een andere wetgeving. (Art. 136, § 2 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; Art.
241, §§ 1 en 2 K.B. 4 nov. 1963; Art. 295, §§ 1 en 2 K.B. 3 juli 1996.)
27 januari 2003
S.2001.0189.F
nr. 60

– 347 –
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Werknemer met persoon ten laste – Samenwonende echtgenoot – Inkomen –
Maandinkomen – Vaststelling.
Als werknemer met persoon ten laste in de zin van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
wordt onder meer verstaan de gerechtigde die met zijn echtgenoot samenwoont; de
controle op de hoedanigheid van werknemer met persoon ten laste geschiedt in de regel
op grond van het maandinkomen van de echtgenoot en niet op grond van diens
jaarinkomen, gedeeld door twaalf. (Art. 225, § 1, eerste lid, 1°, en § 3, eerste en tweede
lid K.B. 3 juli 1996.)
27 januari 2003
S.2001.0129.F
nr. 59
Zelfstandigen – Vrouwelijke gerechtigde – Wettelijke pensioenleeftijd – Stopzetting van
genot van uitkeringen – Geen aanvraag tot pensioen – Pensioenleeftijd in de
arbeidsongeschiktheidsregeling.
Aan de vrouwen, zoals aan de mannen wordt de mogelijkheid verschaft
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te genieten tot wanneer zij de leeftijd bereiken die
vereist is om recht te hebben op een niet vervroegd pensioen, zijnde voor mannen, de
leeftijd van 65 jaar, en voor vrouwen, gedurende de overgangsperiode van 1 juli 1997 tot
1 december 2008 de pensioenleeftijd van 61 jaar wanneer het rustpensioen daadwerkelijk
en voor de eerste maal ten vroegste op 1 juli 1997 en uiterlijk op 1 december 1999 ingaat;
de omstandigheid dat een vrouwelijke zelfstandige bij het bereiken in die periode van 61
jaar nog geen pensioen heeft aangevraagd en wiens rustpensioen dientengevolge nog niet
daadwerkelijk is ingegaan, heeft niet tot gevolg dat zij gerechtigd blijft op
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. (Art. 16, eerste lid K.B. 30 jan. 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen; Art. 26 K.B. van 20 juli 1971 houdende instelling van
een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen.)
14 april 2003
S.2001.0187.N
nr. 252
Zelfstandigen – Gerechtigden – Stopzetting van genot van uitkeringen – Pensioenregeling
– Bereiken van pensioenleeftijd.
In de pensioenregeling is het bereiken van de pensioenleeftijd een voorwaarde om recht te
hebben op een niet vervroegd rustpensioen. (Art. 26 K.B. van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van
zelfstandigen; Art. 3, § 1 en 16, eerste lid K.B. 30 jan. 1997 betreffende het
pensioenstelsel der zelfstandigen.)
14 april 2003
S.2001.0187.N
nr. 252
Uitkeringen – Verzekeringsinstelling – Terugvordering – Subrogatie – Beperking –
Gemeen recht.
De verzekeringsinstelling die op grond van de Z.I.V.–wet ongeschiktheidsuitkeringen
heeft toegekend, is voor het gehele bedrag ervan in de plaats gesteld van haar
rechthebbende, ten aanzien van diegene die, op grond van het gemene recht, voor de
ongeschiktheid aansprakelijk is, met deze beperking dat het bedrag van de vordering van
de verzekeringsinstelling niet hoger kan zijn dan het bedrag dat de rechthebbende in het
gemene recht zou toekomen voor de veroorzaakte ongeschiktheid. (Art. 76quater, § 2,
vierde 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; Art. 136, § 2, vierde lid K.B. 14 juli 1994.)
20 oktober 2003
C.2002.0582.N
nr. 511

– 348 –

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Tegemoetkoming voor verzorging en bijstand in het dagelijkse leven – Artikel 153decies,
§§ 2 en 3, K.B. 4 nov. 1963.
Uit artikel 153decies, §§ 2 en 3, K.B. van 4 nov. 1963 volgt dat de toekenning van de
dagelijkse tegemoetkoming, die alle in § 2 bedoelde verstrekkingen omvat, de toekenning
van elke bijzondere tegemoetkoming verhindert zoals bepaald bij art. 25, § 12, tweede lid,
Wet van 9 aug. 1963; uit deze bepalingen vloeit het omgekeerde niet voort namelijk dat
wanneer de dagelijkse tegemoetkoming waarin de verzorging verleend door
verpleegkundigen is begrepen, niet wordt toegekend, toch verzekeringstegemoetkoming
voor verzorging door een verpleegkundige verschuldigd is in een niet–geregistreerde
tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon– of verblijfplaats voor bejaarden. (Art.
153decies, §§ 2 en 3 K.B. 4 nov. 1963; Art. 25, § 12, tweede 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.)
3 november 2003
S.2003.0021.N
nr. 547
Nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen – Artikel 8, § 2, derde lid, d), K.B. 14
sept. 1984 – Draagwijdte – Verzorging verleend in woon– of verblijfplaats voor
bejaarden.
De bepaling van art.8, § 2, derde lid, d) van de bijlage bij het K.B. van 14 sept. 1984 is
algemeen en heeft betrekking op de aard van de woon– of verblijfplaats voor bejaarden
waar de verstrekkingen worden verleend; zij verwijst niet naar instellingen bedoeld in art.
23, 13°, wet van 9 aug. 1963 die aan de door de Koning bepaalde voorwaarden
beantwoorden noch naar de bepalingen van het K.B. van 4 nov. 1963 tot uitvoering van
voormelde wet. (Art. 8, § 2, derde lid, d) van bijlage bij K.B. 14 sept. 1984 tot vaststelling
van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ziekte– en
invaliditeitsverzekering.)
3 november 2003
S.2003.0021.N
nr. 547
Nog niet beschermde persoon – Geneeskundige verstrekkingen – Ziekenfonds –
Gewestelijke dienst – Wachttijd – Aanvang – Voorwaarden – Verklaring.
Bij ontstentenis van de verklaring die de nog niet beschermde persoon dient te
overhandigen ter gelegenheid van zijn aansluiting bij een ziekenfonds of zijn inschrijving
bij een gewestelijke dienst van de hulpkas voor ziekte– en invaliditeitsverzekering, kan de
wachttijd van zes maanden die hij moet volbrengen om recht op verstrekkingen te
verkrijgen, niet ingaan (Art. 3, eerste lid K.B. 28 juni 1969.)
8 december 2003
S.1999.0123.F
nr. 632

– 349 –

– 350 –

CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
HERSTELPLICHT
Ontlenen van de gebrekkige zaak bij afwezigheid van haar eigenaar – Bewaarder van de
zaak.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
20 maart 2003
C.2002.0437.F

Pas., 2003, nr. 184

Bewaarder van de zaak.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
20 maart 2003
C.2002.0437.F

Pas., 2003, nr. 184

Schade – Zwartwerk – Bezoldigingen – Onrechtmatig voordeel.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
14 mei 2003
P.2002.1204.F

Pas., 2003, nr. 294

Voorwaarden – Vaststaande schade – Onrechtmatig voordeel.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
14 mei 2003
P.2002.1204.F

Pas., 2003, nr. 294

SCHADE
Zwartwerk – Bezoldigingen – Onrechtmatig voordeel.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
14 mei 2003
P.2002.1204.F

Pas., 2003, nr. 294

Vaststaande schade – Onrechtmatig voordeel.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
14 mei 2003
P.2002.1204.F

Pas., 2003, nr. 294

OVEREENKOMSTEN. REGRES
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
26 maart 2003
P.2002.1609.F

Pas., 2003, nr. 204

ADVOCAAT
Beroepsuitoefening – Deontologische verplichtingen – Samenwerkingsverband met niet–
advocaten.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.

– 351 –
25 september 2003

C.2003.0139.N

A.C., 2003, nr. 456

Beroepsuitoefening – Deontologische verplichtingen – Samenwerkingsverband – Orde
van Vlaamse balies – Reglement inzake beroepsmatige samenwerking met niet–advocaten
– Beperking van de mededinging.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
25 september 2003
C.2003.0139.N

A.C., 2003, nr. 456

ARBEID
ALLERLEI
Zwartwerk – Bezoldigingen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Schade –
Onrechtmatig voordeel.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
14 mei 2003
P.2002.1204.F

Pas., 2003, nr. 294

ARBEIDSONGEVAL
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
Begrip – Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten – Begrip – Traject in
rechtstreeks verband met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 januari 2003
S.2000.0007.F

Pas., 2003, nr. 27

Begrip – Met de weg naar en van het werk gelijkgestelde trajecten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 januari 2003
S.2000.0007.F

Pas., 2003, nr. 27

Begrip – Normaal traject – Herhaaldelijk afgelegd traject.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
27 januari 2003
S.2000.0122.F

Pas., 2003, nr. 57

Begrip – Normaal traject – Woning van een derde.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 oktober 2003
S.2002.0038.F

Pas., 2003, nr. 491

Begrip – Verblijfplaats – Woning van een derde.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 oktober 2003
S.2002.0038.F

Pas., 2003, nr. 491

ARBEIDSOVEREENKOMST
EINDE
Concurrentiebeding – Werklieden – Bedienden – Geldigheid – Vereisten – Begrip – Niet–
inachtneming – Nietigheid – Betrekkelijke nietigheid – Werknemer.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.

– 352 –
30 juni 2003

S.2002.0098.F

Pas., 2003, nr. 387

ARTS
Ziekenhuisgeneesheer – Ziekenhuis – Beheerder – Medische Raad – Advies – Afzetting –
Begrip – Overeenkomst voor een bepaalde duur.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
15 september 2003
C.2002.0127.F

Pas., 2003, nr. 434

AUTEURSRECHT
Wet 30 juni 1994 – Beschermde tekst – Samenvatting – Verboden overneming – Criteria.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
25 september 2003
C.2003.0026.N

A.C., 2003, nr. 454

Wet 30 juni 1994 – Werk van letterkunde of kunst – Tekst in tijdschrift of op elektronische
drager – Samenvatting in een nieuwe tekst – Auteursrechtelijke bescherming –
Wetenschappelijk nut.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
25 september 2003
C.2003.0026.N

A.C., 2003, nr. 454

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
ALLERLEI
Beleggingsonderneming – Beleggingsdienst – Uitoefenen van bedrijf.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.0978.N

A.C., 2003, nr. 148

BEGRAAFPLAATSEN EN LIJKBEZORGING
Lijkstoet – Gemeenteverordening – Overtreding – Straf.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
5 december 2003
C.2003.0032.F

Pas., 2003, nr. 630

BELASTING
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Begrip – Raming –
Belastingfraude – Ontwijking van een belasting – Toepassing – Inkohiering.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels
22 oktober 2003
P.2003.0084.F

Pas., 2003, nr. 516

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Verzet tegen dwangbevel – Afwijzing – Recht op hoger beroep – Beperkingen –
Verplichting tot consignatie.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
3 januari 2003
C.2000.0318.N

A.C., 2003, nr. 6

– 353 –
Inhouding van B.T.W.–tegoeden – Toetsing door de beslagrechter.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
3 januari 2003
C.2000.0116.N

A.C., 2003, nr. 4

Inhouding van B.T.W.–tegoeden – Wettelijke regeling – Gevolgen – Mogelijkheid tot
rechterlijke toetsing – Onwettelijkheid van de bij K.B. nr 4 uitgewerkte regeling.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
3 januari 2003
C.2000.0116.N

A.C., 2003, nr. 4

Aftrekregeling – Gemengde belastingplichtige – Aftrek volgens het algemeen
verhoudingsgetal – Cumulatie met de aftrekbeperking van 50 % inzake automobielen voor
personenvervoer.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
2 oktober 2003
C.2001.0422.N

A.C., 2003, nr. 470

Administratieve sancties – Geldboete – Dwangbevel – Verzet van de belastingplichtige –
Saisine van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
6 november 2003
C.2001.0147.N

A.C., 2003, nr. 560

BELEGGINGEN
Beleggingsonderneming – Uitoefenen van bedrijf – Beleggingsdienst.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.0978.N

A.C., 2003, nr. 148

BESLAG
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Vervreemding – Huurcontract zonder vaste dagtekening – Koper – Uitzetting – Artikel 12,
Handelshuurwet – Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
19 juni 2003
C.2001.0381.F

Pas., 2003, nr. 363

ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Voorwerp.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
28 november 2003
C.2001.0208.F

Pas., 2003, nr. 604

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Sociale zekerheid – Bijdragen – Arbeidsgerechten – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid –
Dagvaarding – Geschil – Arbeidsovereenkomst.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
27 oktober 2003
S.2001.0147.F

Pas., 2003, nr. 530

– 354 –
BEWIJS
STRAFZAKEN
Onrechtmatig verkregen bewijs – In aanmerking nemen door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
28 mei 2003
P.2003.0762.N

A.C., 2003, nr. 499

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
26 maart 2003
P.2002.1609.F

Pas., 2003, nr. 204

Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld – Burgerlijke
rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Daarop volgende rechtsvordering tot
vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke – Afstand van geding niet vereist
voor de strafrechter.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
10 oktober 2003
C.2002.0186.F

Pas., 2003, nr. 487

Strafvordering en burgerlijke rechtsvordering afzonderlijk ingesteld – Burgerlijke
rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Daarop volgende rechtsvordering tot
vergoeding van de schade ingesteld voor de burgerlijke – Artikel 4, V.T.Sv. –
Opschortende exceptie.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
10 oktober 2003
C.2002.0186.F

Pas., 2003, nr. 487

CASSATIE
BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
24 september 2003
P.2003.1216.F

Pas., 2003, nr. 451

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Gemengd vonnis – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Definitieve uitlegging van
een wetsbepaling – Tot de definitieve beslissing beperkt beroep – Arrest van het
Arbitragehof tijdens het cassatiegeding – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep –
Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
20 maart 2003
C.2001.0269.F

Pas., 2003, nr. 179

– 355 –
Keuze van woonplaats – In eerste aanleg – Cassatieberoep.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2003
C.2000.0670.N

A.C., 2003, nr. 327

Memorie van wederantwoord – Cassatieberoep tegen arrest Raad van State.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0552.N

A.C., 2003, nr. 349

ARRESTEN RAAD VAN STATE
Beslissing over bevoegdheid – Geen exceptie van onbevoegdheid opgeworpen –
Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0552.N

A.C., 2003, nr. 349

Beslissing over een verzoek tot nietigverklaring – Procedure ex artikel 94 R.B. 23 aug.
1948 – Exceptie van onbevoegdheid opgeworpen in de schorsingsprocedure –
Bevoegdheid van het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0552.N

A.C., 2003, nr. 349

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Paritair comité – Metaal–, machine– en elektrische bouw – Werkzekerheid – Beding –
Juridische aard.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
10 november 2003
S.2001.0178.F

Pas., 2003, nr. 564

DAGVAARDING
Gerechtsdeurwaarder – Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Woonplaatskeuze –
Ontkentenis.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 maart 2003
C.2002.0114.F

Pas., 2003, nr. 155

DWANGSOM
Verbeuring – Instellen van een rechtsmiddel – Schorsing van de gedwongen
tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
28 maart 2003
C.2002.0248.N

A.C., 2003, nr. 215

Stedenbouw – Herstelmaatregelen – Termijn – Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
28 maart 2003
C.1999.0446.N

A.C., 2003, nr. 214

– 356 –

Verbeuring – Voorafgaande betekening van de uitspraak – Cassatieberoep – Verwerping.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
28 maart 2003
C.2002.0248.N

A.C., 2003, nr. 215

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Uitkering tot levensonderhoud – Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van tafel
en bed – Gevolgen van de echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
19 december 2003
C.2001.0396.F

Pas., 2003, nr. 660

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Clausules betreffende het vermogen – Echtscheiding uitgesproken na de scheiding van
tafel en bed – Gevolgen van de echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
19 december 2003
C.2001.0396.F

Pas., 2003, nr. 660

BIJZONDERE REGELS OVER DE SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
Scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomsten
– Uitkering tot levensonderhoud – Gevolgen – Hulpverplichting.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
19 december 2003
C.2001.0396.F

Pas., 2003, nr. 660

Scheiding van tafel en bed op grond van bepaalde feiten – Gevolgen – Hulpverplichting.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
19 december 2003
C.2001.0396.F

Pas., 2003, nr. 660

Scheiding van tafel en bed – Gevolgen – Hulpverplichting.
Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker.
19 december 2003
C.2001.0396.F

Pas., 2003, nr. 660

EIGENDOM
Onroerend goed – Overeenkomst – Overdracht – Ogenblik – Overschrijving – Vereiste.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0450.N

A.C., 2003, nr. 571

– 357 –
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Staking van betaling – Tijdstip vervroegd voor het faillissementsvonnis – Ernstige en
objectieve omstandigheden – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van adv.– gen. m.o. Thijs.
10 januari 2003
C.2001.0418.N

A.C., 2003, nr. 23

Naamloze vennootschap – Ontbinding – Vereffening – Vordering tot faillietverklaring –
Wankelen van het krediet.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 maart 2003
C.2001.0598.F

Pas., 2003, nr. 154

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Verbintenissen – Schuldvergelijking in het algemeen – Schuldvergelijking na faillissement
– Verschillen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

Verbintenissen – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Ziekenhuis – Beheerder – Medische Raad – Advies – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting –
Begrip – Overeenkomst voor een bepaalde duur.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
15 september 2003
C.2002.0127.F

Pas., 2003, nr. 434

GERECHTSDEURWAARDER
Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Dagvaarding – Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 maart 2003
C.2002.0114.F

Pas., 2003, nr. 155

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vraag – Inkomstenbelasting – Beursverrichtingen – Bedrijfsverliezen –
Aftrekbaarheid – Hof van Cassatie – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 juni 2003
F.2001.0066.F

Pas., 2003, nr. 367

– 358 –

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
In hoger beroep – Eigenheid.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

Vereist belang om hoger beroep in te stellen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

Vereiste hoedanigheid om hoger beroep in te stellen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

Vordering in rechte – Eiser – Eigenaar van een onroerend goed – Onroerend goed tijdens
geding overgedragen – Hoger beroep van eiser – Vereist belang om hoger beroep in te
stellen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

Gedaagde in hoger beroep.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 september 2003
C.2002.0490.F

Pas., 2003, nr. 442

Beslissing die de vordering ontvankelijk verklaart – Hoger beroep – Beslissing die de
vordering in beginsel gegrond verklaart – In kracht van gewijsde gegane beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 december 2003
C.2002.0050.F

Pas., 2003, nr. 663

Aanhangigmaking.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 december 2003
C.2002.0050.F

Pas., 2003, nr. 663

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Eerste rechter – Strafvordering – Vonnis alvorens recht te doen – Onmiddellijke
voortzetting van de zaak – Vonnis dat niet uitvoerbaar is verklaard bij voorraad bij een
speciaal gemotiveerde beslissing – Hoger beroep.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
7 mei 2003
P.2003.0122.F

Pas., 2003, nr. 276

– 359 –
HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Huurcontract – Rechtsverhoudingen – Aard – Rechten van de huurder – Onroerend goed
– Overdracht – Overschrijving – Gebrek – Tegenstelbaar karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0450.N

A.C., 2003, nr. 571

HANDELSHUUR
Huurhernieuwing – Meerdere huurders.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
11 april 2003
C.1999.0368.N

A.C., 2003, nr. 246

Huurcontract zonder vaste dagtekening – Gebruik sinds meer dan zes maanden –
Vervreemding – Koper na gedwongen tenuitvoerlegging – Uitzetting – Artikel 12,
Handelshuurwet – Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
19 juni 2003
C.2001.0381.F

Pas., 2003, nr. 363

Huurhernieuwing – Artikel 14, eerste lid, Handelshuurwet – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0184.N

A.C., 2003, nr. 569

Huurhernieuwing – Aanvraag – Vermeldingen – Onregelmatigheid – Herstel –
Voorwaarden – Antwoord van de verhuurder – Termijn – Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0184.N

A.C., 2003, nr. 569

HUWELIJK
Putatief huwelijk – Goede trouw – Begrip – Beoordeling door de feitenrechter.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 december 2003
C.2003.0078.F

Pas., 2003, nr. 644

Putatief huwelijk – Erkenning.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 december 2003
C.2003.0078.F

Pas., 2003, nr. 644

INDEPLAATSSTELLING
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Financieringshuur – Leasingovereenkomst
inzake roerende goederen – Vergoeding van beëindiging – Derde–aansprakelijke –
Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling – Burgerlijke–partijstelling van de
verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
26 maart 2003
P.2002.1609.F

Pas., 2003, nr. 204

– 360 –
INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Aankoop van een perceel – Aankoopkosten begrepen in de aanschaffingsprijs – K.B. 8
okt. 1976 niet van toepassing – Gevolg.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 juni 2003
F.2002.0001.F

Pas., 2003, nr. 346

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Maaltijdcheques – Voordelen van allerlei aard – Raming – Toepasselijke bepalingen.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
8 mei 2003
F.2001.0053.F

Pas., 2003, nr. 282

Bedrijfsinkomsten – Onjuiste aangifte – Bedrog – Belastingverhoging.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 juni 2003
F.2001.0079.F

Pas., 2003, nr. 369

Beursverrichtingen – Activiteit van de vennootschap – Aftrekbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 juni 2003
F.2001.0066.F

Pas., 2003, nr. 367

Beursverrichtingen – Activiteit van de vennootschap – Aftrekbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 juni 2003
F.2001.0079.F

Pas., 2003, nr. 369

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Geen belasting – Teruggave van de voorheffing.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
3 oktober 2003
F.2002.0044.F

Pas., 2003, nr. 478

AANSLAGPROCEDURE
Niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag – Nieuwe aanslag
– Verplichting van de belastingadministratie – Grondslag.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
16 mei 2003
F.2001.0081.N

A.C., 2003, nr. 304

Voorziening – Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
7 november 2003
F.2001.0083.F

Pas., 2003, nr. 563

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Verval – Bezwaar – Geen titel om te belasten – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.

– 361 –
13 maart 2003

F.2001.0074.F

Pas., 2003, nr. 166

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Tenuitvoerlegging – Invordering van een betwiste belastingschuld – Verjaring – Stuiting
– Betekening van een dwangbevel.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
21 februari 2003
C.2001.0287.N

A.C., 2003, nr. 124

Invordering van de belasting – Tijdens het huwelijk verkregen inkomsten – Inkohiering op
naam van één van de echtgenoten – Inkohiering na overschrijving der echtscheiding –
Invordering ten laste van de andere echtgenoot – Toepasselijk recht.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 september 2003
C.2001.0578.F

Pas., 2003, nr. 430

Invordering van de belasting – Onderscheiden aanslag ten name van elke echtgenoot –
Invordering ten laste van een echtgenoot – Toepasselijk recht.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
12 september 2003
C.2001.0578.F

Pas., 2003, nr. 430

KOOP
Concessie van alleenverkoop voor onbepaalde tijd – Eenzijdige beëindiging –
Opzeggingsvergoeding – Berekening – In aanmerking te nemen referentieperiode.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
16 mei 2003
C.2000.0375.N

A.C., 2003, nr. 300

LASTGEVING
Lastgeving ad litem – Gerechtsdeurwaarder – Proceshandeling – Dagvaarding –
Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 maart 2003
C.2002.0114.F

Pas., 2003, nr. 155

LOTERIJ
Aanbieding aan het publiek – Begrip – Openbaar karakter.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.0892.N

A.C., 2003, nr. 146

MINDERVALIDEN
Tegemoetkomingen – Inkomensvervangende tegemoetkoming – Integratietegemoetkoming
– Bedrag – Herziening – Ambtshalve herziening – Uitwerking – Echtgenoten – Feitelijke
scheiding – Personen die een huishouden vormen – Einde van de samenwoning –
Wettelijke grondslag.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
7 april 2003
S.2001.0135.F

Pas., 2003, nr. 230

– 362 –
MISDRIJF
TOEREKENBAARHEID
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Fout wetens en willens gepleegd –
Toepassing op opzettelijke en onachtzaamheidsmisdrijven.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.1249.N

A.C., 2003, nr. 149

Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden van geïdentificeerde natuurlijke –
Fout wetens en willens gepleegd – Toepassing op opzettelijke en
onachtzaamheidsmisdrijven.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.1249.N

A.C., 2003, nr. 149

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Internationaalrechtelijke misdaad – Voorwaarde voor vervolging.
Conclusie van procureur–generaal du Jardin.
12 februari 2003
P.2002.1139.F

Pas., 2003, nr. 98

Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Aanhangig rechtsgeding
waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof
van Cassatie – Bevoegdheid – Voorwaarden – Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
24 september 2003
P.2003.1216.F

Pas., 2003, nr. 451

NATIONALITEIT
Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven gepleegd in het
buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt – Onttrekking van de
zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Voorwaarden – Belgische klager –
Feitelijke vereniging.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
24 september 2003
P.2003.1216.F

Pas., 2003, nr. 451

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Strafzaken – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels
22 oktober 2003
P.2003.0084.F

Pas., 2003, nr. 516

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN
Dwaling over de zelfstandigheid – Doorslaggevend bestanddeel – Openbare verkoping –
Overeengekomen uitsluiting.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes,
24 april 2003
C.2002.0312.F

Pas., 2003, nr. 263

– 363 –
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Schuldvergelijking in het algemeen – Schuldvergelijking na faillissement – Verschillen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

Schuldvergelijking – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

ALLERLEI
Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
26 maart 2003
P.2002.1609.F

Pas., 2003, nr. 204

POLITIEK MISDRIJF
Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen – Politieke partij.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
18 november 2003
P.2003.0487.N

A.C., 2003, nr. 575

Begrip – Soorten.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
18 november 2003
P.2003.0487.N

A.C., 2003, nr. 575

Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
18 november 2003
P.2003.0487.N

A.C., 2003, nr. 575

Omzetting van een misdrijf naar gemeen recht in een politiek misdrijf.
Conclusie van adv.–gen Timperman.
18 november 2003
P.2003.0487.N

A.C., 2003, nr. 575

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof – Door de bodemrechter aan het Arbitragehof gestelde prejudiciële vraag –
Definitieve uitlegging van een wetsbepaling door de bodemrechter – Tot de definitieve
beslissing beperkt beroep – Arrest van het Arbitragehof tijdens het cassatiegeding –
Gevolgen voor de rechtspleging.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
20 maart 2003
C.2001.0269.F

Pas., 2003, nr. 179

– 364 –
Arbitragehof – Inkomstenbelasting – Beursverrichtingen – Bedrijfsverliezen –
Aftrekbaarheid – Hof van Cassatie – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
19 juni 2003
F.2001.0066.F

Pas., 2003, nr. 367

RAAD VAN STATE
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Handeling van een administratieve overheid –
Niet erkennen van een subjectief recht – Gebonden bevoegdheid – Toeval en overmacht.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0557.N

A.C., 2003, nr. 350

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging
van een handeling van de administratieve – Werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het
verzoek.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0557.N

A.C., 2003, nr. 350

Afdeling administratie – Bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering – Geen
exceptie van onbevoegdheid opgeworpen – Beslissing over bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0552.N

A.C., 2003, nr. 349

Afdeling administratie – Schorsingsprocedure – Exceptie van onbevoegdheid –
Annulatieprocedure – Artikel 94 R.B. 23 aug. 1948 – Beslissing over exceptie van
onbevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers.
13 juni 2003
C.2002.0552.N

A.C., 2003, nr. 349

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Gerechtsdeurwaarder – Lastgeving ad litem – Proceshandeling – Dagvaarding –
Woonplaatskeuze – Ontkentenis.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
6 maart 2003
C.2002.0114.F

Pas., 2003, nr. 155

RECHTEN VAN DE MENS
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14 – Artikel 14.5 – Recht op uitspraak in twee instanties.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
7 mei 2003
P.2003.0122.F

Pas., 2003, nr. 276

– 365 –
RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Vonnis dat de voorlopige opschorting toestaat.
Conclusie van adv.– gen. m.o. Thijs.
10 januari 2003
C.2001.0418.N

A.C., 2003, nr. 23

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Beslissing gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander ambt
van de zaak heeft kennisgenomen.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
24 oktober 2003
C.2001.0555.F

Pas., 2003, nr. 526

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Wettelijkheidsbeginsel – Terugvordering van het onverschuldigd betaalde – Eerbiediging
van de gewettigde verwachtingen van de ander.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 mei 2003
S.2001.0108.F

Pas., 2003, nr. 318

SCHULDVERGELIJKING
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

Werking.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

Schuldvergelijking in het algemeen – Schuldvergelijking na faillissement – Verschillen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de schuldvordering van de
gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang – Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Bevoegdheid en aanleg – Burgerlijke zaken – Sociaal procesrecht (bijzondere regels) –
Volstrekte bevoegdheid – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Dagvaarding – Geschil –
Arbeidsovereenkomst – Bijdragen – Arbeidsgerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.

– 366 –
27 oktober 2003

S.2001.0147.F

Pas., 2003, nr. 530

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Werkgever – Werknemer – Akte tot heffing van
bijdragen – Administratieve akte.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
27 oktober 2003
S.2001.0147.F

Pas., 2003, nr. 530

SPELEN EN WEDDENSCHAPPEN
Loterij – Aanbieding aan het publiek – Begrip – Openbaar karakter.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
4 maart 2003
P.2002.0892.N

A.C., 2003, nr. 146

STEDENBOUW
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Herstelmaatregelen – Dwangsom – Termijn – Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
28 maart 2003
C.1999.0446.N

A.C., 2003, nr. 214

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Planschadevergoeding – Een in uitzicht gestelde onteigening van het goed – Geen
vergoeding verschuldigd – Aan een grond in private eigendom gegeven bestemming van
parkgebied.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
27 juni 2003
C.2001.0023.N

A.C., 2003, nr. 383

STRAF
ANDERE STRAFFEN
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Onaantastbare beoordeling door
de feitenrechter.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels
22 oktober 2003
P.2003.0084.F

Pas., 2003, nr. 516

Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Begrip – Raming –
Belastingfraude – Ontwijking van een belasting – Toepassing – Inkohiering.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels
22 oktober 2003
P.2003.0084.F

Pas., 2003, nr. 516

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Wettelijkheidsbeginsel – Eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 mei 2003
S.2001.0108.F

Pas., 2003, nr. 318

– 367 –

VAKBONDSAFVAARDIGING
Comité voor preventie en bescherming op het werk – Geen comité in de onderneming –
Vakbondsafvaardiging belast met de opdrachten van het comité – Plaatsvervangend
vakbondsafgevaardigde – Bescherming.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
10 februari 2003
S.2002.0068.F

Pas., 2003, nr. 91

VERBINTENIS
Schuldvergelijking – Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen
van een schuldeiser van het faillissement en van de boedel – Overdracht van de
schuldvordering van de gefailleerde – Overgedragen verbintenissen – Samenhang –
Weerslag.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
26 juni 2003
C.2001.0528.F

Pas., 2003, nr. 381

VERJARING
BELASTINGZAKEN
Betekening van een dwangbevel – Invordering van een betwiste belastingschuld.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
21 februari 2003
C.2001.0287.N

A.C., 2003, nr. 124

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Vervoer gevaarlijke goederen – Vervoerdocument – Vermeldingen.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
25 maart 2003
P.2002.1349.N

A.C., 2003, nr. 200

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Opzettelijk veroorzaakt schadegeval – Civielrechtelijk aansprakelijke – Uitsluiting van
dekking.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
25 maart 2003
P.2002.0607.N

A.C., 2003, nr. 197

Verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid m.b.t.
het privé–leven – Uitsluiting van dekking – Opzettelijke fout – Persoon waarvoor de
verzekerde civielrechtelijk aansprakelijk is.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
25 maart 2003
P.2002.1097.N

A.C., 2003, nr. 199

– 368 –

Financieringshuur – Leasingovereenkomst inzake roerende goederen – Vergoeding van
beëindiging – Derde–aansprakelijke – Verzekeraar van de huurder – Indeplaatsstelling –
Burgerlijke–partijstelling van de verzekeraar – Strafrechter – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
26 maart 2003
P.2002.1609.F

Pas., 2003, nr. 204

W.A.M.–VERZEKERING
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Herstelverplichting – Gestolen motorrijtuig –
Deelname aan het verkeer – Totstandkoming van de schade – Bevaarbare waterweg.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
15 mei 2003
C.2002.0297.F

Pas., 2003, nr. 296

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALGEMEEN
Andere akten – Onroerend goed – Overeenkomst – Overdracht – Ogenblik –
Overschrijving – Vereiste.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0450.N

A.C., 2003, nr. 571

Andere akten – Overschrijving – Gebrek – Tegenwerpelijkheid aan derden.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0450.N

A.C., 2003, nr. 571

ALLERLEI
Huurcontract – Rechtsverhoudingen – Aard – Rechten van de huurder – Onroerend goed
– Overdracht – Overschrijving – Gebrek – Tegenstelbaar karakter.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
13 november 2003
C.2001.0450.N

A.C., 2003, nr. 571

VORDERING IN RECHTE
Belang om op te treden – Tijdstip waarop eiser zijn belang om op te treden moet
aantonen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

Vordering steunt op het eigendomsrecht over een onroerend goed – Onroerend goed
tijdens geding overgedragen – Hoger beroep van eiser – Vereist belang om hoger beroep
in te stellen.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
24 april 2003
C.2000.0567.F

Pas., 2003, nr. 261

– 369 –

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Werking in de tijd – Internationaal humanitair recht – Ernstige schendingen – Misdrijven
gepleegd in het buitenland – Aanhangig rechtsgeding waarvoor een onderzoek loopt –
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Hof van Cassatie – Voorwaarden –
Belgische klager – Feitelijke vereniging.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
24 september 2003
P.2003.1216.F

Pas., 2003, nr. 451

WOONPLAATS
Keuze van woonplaats – In eerste aanleg – Latere instantie – Hoger beroep –
Cassatieberoep.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2003
C.2000.0670.N

A.C., 2003, nr. 327

Keuze van woonplaats.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2003
C.2000.0670.N

A.C., 2003, nr. 327

Keuze van woonplaats – In eerste aanleg.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
30 mei 2003
C.2000.0670.N

A.C., 2003, nr. 327

