ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2004 / NR. 13

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

ARRESTEN 2004
REGISTER

INHOUDSOPGAVE
INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................... 3
INHOUD VAN DE ARRESTEN .......................................................................................................... 11
AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING ...................................................... 11
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST .................................................................... 11
ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 11
DAAD ................................................................................................................................................. 11
OORZAAK ......................................................................................................................................... 12
HERSTELPLICHT ............................................................................................................................. 13
SCHADE ............................................................................................................................................ 14
SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID .................................................................................. 16
ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN) ...................................................... 16
ADVOCAAT ......................................................................................................................................... 17
AFSLUITING ........................................................................................................................................ 19
AFSTAMMING..................................................................................................................................... 19
AFSTAND (RECHTSPLEGING)......................................................................................................... 20
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING ........................................................................................... 20
AFSTAND VAN RECHT ..................................................................................................................... 20
APOTHEKER ........................................................................................................................................ 20
ARBEIDSONGEVAL ........................................................................................................................... 20
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS ........................................................................................................... 20
SCHADE ............................................................................................................................................ 22
AANSPRAKELIJKHEID ................................................................................................................... 22
VERGOEDING .................................................................................................................................. 22
VERZEKERING ................................................................................................................................. 24
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ...................................................................... 24
RECHTSPLEGING............................................................................................................................ 25
ARBEIDSOVEREENKOMST ............................................................................................................. 26
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM ...................................................................................... 26
VERPLICHTINGEN .......................................................................................................................... 28
SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST ...................................................................................... 28
EINDE................................................................................................................................................ 28
VERJARING ...................................................................................................................................... 29
ARBEIDSVOORZIENING................................................................................................................... 29
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN .............................................................................................. 29
ARBITRAGE......................................................................................................................................... 30
ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) ....................................................... 30
ARTS ..................................................................................................................................................... 32
AUTEURSRECHT ................................................................................................................................ 33
BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN........................................................................ 33
BANKVERRICHTINGEN .................................................................................................................. 33
KREDIETVERRICHTINGEN ............................................................................................................ 33
BEDRIJFSREVISOR ............................................................................................................................ 34
BELASTING ......................................................................................................................................... 34
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE ..................................................................... 34
BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE) ......................... 35
BENELUX ............................................................................................................................................. 35
PREJUDICIELE GESCHILLEN ....................................................................................................... 35

–4–
VERDRAGSBEPALINGEN ............................................................................................................... 36
BEROEPSGEHEIM .............................................................................................................................. 37
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ................................................................................... 38
INTERNERING.................................................................................................................................. 38
HOGE COMMISSIE .......................................................................................................................... 38
BESLAG ................................................................................................................................................ 38
ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 38
BEWAREND BESLAG ...................................................................................................................... 38
GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING ....................................................................................... 39
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 39
BETALING ........................................................................................................................................... 40
BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN ...................................................................................... 40
ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 40
EXPLOOT .......................................................................................................................................... 41
GERECHTSBRIEF ............................................................................................................................ 41
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 41
BETICHTING VAN VALSHEID......................................................................................................... 42
BEURS ................................................................................................................................................... 42
BEVOEGDHEID EN AANLEG ........................................................................................................... 42
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 42
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 44
BEWIJS.................................................................................................................................................. 47
BELASTINGZAKEN .......................................................................................................................... 47
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 47
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 49
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 55
BEZIT .................................................................................................................................................... 55
BOSSEN ................................................................................................................................................ 56
BRANDSTICHTING ............................................................................................................................ 56
BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN....................................................................... 56
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ............................................................................................ 56
CASSATIE ............................................................................................................................................ 57
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET
CASSATIEGEDING .......................................................................................................................... 57
BEVOEGDHEID VAN HET HOF..................................................................................................... 58
VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET .. 60
ARRESTEN. VORM ........................................................................................................................... 60
VERNIETIGING. OMVANG ............................................................................................................. 61
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 63
CASSATIEBEROEP ............................................................................................................................. 63
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 63
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 66
BELASTINGZAKEN .......................................................................................................................... 75
TUCHTZAKEN .................................................................................................................................. 76
ARRESTEN RAAD VAN STATE ........................................................................................................ 77
CASSATIEMIDDELEN ....................................................................................................................... 77
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................... 77
STRAFZAKEN ................................................................................................................................... 80
BELASTINGZAKEN .......................................................................................................................... 82
ALLERLEI ......................................................................................................................................... 83
CHEQUE ............................................................................................................................................... 83
COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST ................................................................................. 83
CONFLICT VAN ATTRIBUTIE ......................................................................................................... 84

–5–
CONSUMENTENKREDIET ................................................................................................................ 84
DADING ................................................................................................................................................ 85
DAGVAARDING ................................................................................................................................. 85
DERDENVERZET ................................................................................................................................ 85
DESKUNDIGENONDERZOEK .......................................................................................................... 85
DIEFSTAL EN AFPERSING ............................................................................................................... 87
DIEREN ................................................................................................................................................. 88
DOUANE EN ACCIJNZEN ................................................................................................................. 89
DRUKPERS (POLITIE OVER DE) ..................................................................................................... 94
DWANGSOM ....................................................................................................................................... 94
ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED ........................................................... 94
GRONDEN ........................................................................................................................................ 94
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE .................................................................................................. 95
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN .............................................................................................. 96
ECONOMIE .......................................................................................................................................... 97
EED ........................................................................................................................................................ 97
EIGENDOM .......................................................................................................................................... 97
ENERGIE .............................................................................................................................................. 98
ERFENISSEN ........................................................................................................................................ 99
EUROPESE UNIE................................................................................................................................. 99
ALGEMEEN ...................................................................................................................................... 99
PREJUDICIELE GESCHILLEN ....................................................................................................... 99
VERDRAGSBEPALINGEN ............................................................................................................. 102
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 103
FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD ............. 104
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT ..................................................................... 104
RECHTSPLEGING.......................................................................................................................... 105
GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) ................................................... 105
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 107
GEMEENSCHAP EN GEWEST ........................................................................................................ 107
GEMEENTE ........................................................................................................................................ 108
GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN............................................ 109
RECHTSPLEGING.......................................................................................................................... 109
GEMEENTEBELASTINGEN .......................................................................................................... 109
GENEESKUNDE ................................................................................................................................ 110
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 110
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN) ......................................... 111
BEROEPSORDEN ........................................................................................................................... 111
GERECHTSDEURWAARDER ......................................................................................................... 112
GERECHTSKOSTEN ......................................................................................................................... 112
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 112
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 114
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 114
GOEDEREN ........................................................................................................................................ 114
GRONDWET....................................................................................................................................... 115
GRONDWET 1831 (ART. 1 TOT 99) .............................................................................................. 115
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) .............................................................................................. 115
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) .................................................................................. 117
GRONDWETTELIJK HOF ................................................................................................................ 119
HANDELSPAPIER ............................................................................................................................. 125
HANDELSPRAKTIJKEN .................................................................................................................. 126
HANDELSZAAK ................................................................................................................................ 127

–6–
HELING ............................................................................................................................................... 127
HERHALING ...................................................................................................................................... 128
HERSTEL IN EER EN RECHTEN .................................................................................................... 129
HERZIENING ..................................................................................................................................... 130
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 130
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES ................................................................................... 130
HOF VAN ASSISEN .......................................................................................................................... 131
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF...................................................... 131
SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF ................................................................ 131
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY ......... 132
EINDARREST .................................................................................................................................. 139
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ......................................................................................... 140
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 140
HOGER BEROEP ............................................................................................................................... 141
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) ................. 141
STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) ....................................................... 143
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 147
HOOFDELIJKHEID ........................................................................................................................... 147
HUUR VAN DIENSTEN .................................................................................................................... 148
HUUR VAN GOEDEREN .................................................................................................................. 149
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 149
HUISHUUR ..................................................................................................................................... 149
PACHT ............................................................................................................................................. 150
HANDELSHUUR ............................................................................................................................ 152
HUWELIJK ......................................................................................................................................... 153
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS ........................................................................................... 154
WETTELIJK STELSEL .................................................................................................................... 154
BEDONGEN STELSELS ................................................................................................................. 154
INDEPLAATSSTELLING ................................................................................................................. 154
INFORMATIEMAATSCHAPPIJ ....................................................................................................... 155
INKOMSTENBELASTINGEN .......................................................................................................... 156
PERSONENBELASTING ................................................................................................................ 156
NIET–VERBLIJFHOUDERS .......................................................................................................... 157
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET............................................................................ 157
AANSLAGPROCEDURE ................................................................................................................ 158
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP ........................................................................ 161
VOORZIENING IN CASSATIE ....................................................................................................... 161
RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST ................... 162
INTERNATIONALE VERDRAGEN ................................................................................................ 162
INTERESTEN ..................................................................................................................................... 163
MORATOIRE INTERESTEN........................................................................................................... 163
COMPENSATOIRE INTERESTEN ................................................................................................. 163
INTERNATIONALE VERDRAGEN................................................................................................. 163
JAARLIJKSE VAKANTIE ................................................................................................................. 166
JACHT ................................................................................................................................................. 167
JEUGDBESCHERMING .................................................................................................................... 167
KOOP ................................................................................................................................................... 168
KORT GEDING .................................................................................................................................. 169
LASTGEVING .................................................................................................................................... 169
LEVENSONDERHOUD ..................................................................................................................... 170
LIJFRENTE ......................................................................................................................................... 171
LOON .................................................................................................................................................. 172
BESCHERMING.............................................................................................................................. 172

–7–
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) ............................................... 172
MACHTEN .......................................................................................................................................... 173
UITVOERENDE MACHT ............................................................................................................... 173
RECHTERLIJKE MACHT .............................................................................................................. 174
SCHEIDING DER MACHTEN ....................................................................................................... 175
MERKEN ............................................................................................................................................. 176
BENELUX–OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET ......................................................... 176
MILIEURECHT .................................................................................................................................. 176
MINDERVALIDEN ............................................................................................................................ 177
MISBRUIK VAN VERTROUWEN ................................................................................................... 177
MISDRIJF ............................................................................................................................................ 177
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET 177
SOORTEN ........................................................................................................................................ 182
TOEREKENBAARHEID ................................................................................................................. 184
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND ............................................................................................. 185
RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING .................................................................................. 188
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN........................................................................................ 188
POGING .......................................................................................................................................... 189
DEELNEMING ................................................................................................................................ 189
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 190
NATIONALITEIT ............................................................................................................................... 193
NATUURRAMP ................................................................................................................................. 193
NIEUWE VORDERING ..................................................................................................................... 193
NOTARIS ............................................................................................................................................ 194
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER ........................................ 194
ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE .................................................................. 196
BESCHERMDE WERKNEMERS .................................................................................................... 196
VERKIEZINGEN ............................................................................................................................. 197
OPRICHTING ................................................................................................................................. 197
ONDERWIJS ....................................................................................................................................... 198
ONDERZOEK IN STRAFZAKEN .................................................................................................... 198
ONDERZOEKSGERECHTEN ........................................................................................................... 202
ONDERZOEKSRECHTER ................................................................................................................ 210
ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL) ................................................................................................. 212
ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE ................................................................................. 213
OPENBAAR MINISTERIE ................................................................................................................ 213
OPENBARE DIENST ......................................................................................................................... 214
OPENBARE INSTELLING ................................................................................................................ 215
OPENBARE ORDE ............................................................................................................................ 215
OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN....................................................................... 215
OPENBARE WERKEN ...................................................................................................................... 215
OVEREENKOMST ............................................................................................................................. 216
ALGEMENE BEGRIPPEN.............................................................................................................. 216
BESTANDDELEN ........................................................................................................................... 216
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN ................................................................... 216
UITLEGGING ................................................................................................................................. 218
VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING) ....................................................................... 218
EINDE.............................................................................................................................................. 219
OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) ..................................... 220
PAND ................................................................................................................................................... 220
PARITAIR COMITE........................................................................................................................... 221
PENSIOEN .......................................................................................................................................... 221

–8–
WERKNEMERS ............................................................................................................................... 221
ZELFSTANDIGEN .......................................................................................................................... 221
POLITIE .............................................................................................................................................. 222
POLITIEK MISDRIJF......................................................................................................................... 222
PREJUDICIEEL GESCHIL ................................................................................................................ 223
RAAD VAN STATE ........................................................................................................................... 229
RECHT VAN VERDEDIGING .......................................................................................................... 230
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 230
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 231
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 234
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 235
RECHTBANKEN................................................................................................................................ 235
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 235
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 235
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 237
RECHTEN VAN DE MENS ............................................................................................................... 239
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS .......................................................................................... 239
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN .................... 257
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 262
RECHTERLIJK GEWIJSDE .............................................................................................................. 266
GEZAG VAN GEWIJSDE ............................................................................................................... 266
KRACHT VAN GEWIJSDE ............................................................................................................. 268
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 268
RECHTERLIJKE ORGANISATIE .................................................................................................... 268
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 268
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 269
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 269
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 271
RECHTERLIJKE TUCHT .................................................................................................................. 272
RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) ........................................................................................... 272
RECHTSBIJSTAND ........................................................................................................................... 278
RECHTSMISBRUIK .......................................................................................................................... 279
RECHTSWEIGERING ....................................................................................................................... 279
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN ...................................................................... 279
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 279
GEEN CONCLUSIE ........................................................................................................................ 280
OP CONCLUSIE ............................................................................................................................. 283
REGELING VAN RECHTSGEBIED ................................................................................................ 285
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 285
REGISTRATIE (RECHT VAN) ......................................................................................................... 287
REKENING EN VERANTWOORDING ........................................................................................... 287
SAMENHANG .................................................................................................................................... 287
SCHIP. SCHEEPVAART ................................................................................................................... 288
SCHULDVERGELIJKING................................................................................................................. 288
SOCIALE ZEKERHEID ..................................................................................................................... 289
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 289
WERKNEMERS ............................................................................................................................... 289
SPORT ................................................................................................................................................. 290
SPRINGSTOFFEN .............................................................................................................................. 291
STEDENBOUW .................................................................................................................................. 291
ONTEIGENING ............................................................................................................................... 291
SANCTIES ....................................................................................................................................... 291
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEERWAARDE ....... 292

–9–
STRAF ................................................................................................................................................. 296
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID .............................................................. 296
VRIJHEIDSSTRAFFEN .................................................................................................................. 299
GELDBOETE EN OPDECIEMEN ................................................................................................. 299
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF ........................................................................................ 300
ANDERE STRAFFEN...................................................................................................................... 300
ZWAARSTE STRAF ......................................................................................................................... 301
SAMENLOOP .................................................................................................................................. 302
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN ................................... 304
VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN........................................................................................ 304
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 305
STRAFVORDERING ......................................................................................................................... 306
TAALGEBRUIK ................................................................................................................................. 308
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 308
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) ..................................................................................... 308
BESTUURSZAKEN ......................................................................................................................... 309
TEKENINGEN EN MODELLEN ...................................................................................................... 309
TELEGRAAF EN TELEFOON .......................................................................................................... 310
UITLEVERING ................................................................................................................................... 310
UITVOERBAARVERKLARING ...................................................................................................... 317
VALS GETUIGENIS .......................................................................................................................... 318
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN .................................................................... 318
VENNOOTSCHAPPEN...................................................................................................................... 318
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS ...................................................................... 318
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 319
VERBINTENIS ................................................................................................................................... 319
VERENIGING VAN BOOSDOENERS............................................................................................. 320
VERJARING ....................................................................................................................................... 320
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 320
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 321
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 325
VERKIEZINGEN ................................................................................................................................ 325
VERLATING VAN FAMILIE ........................................................................................................... 325
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING ............... 326
PROBATIEUITSTEL ....................................................................................................................... 326
GEWONE OPSCHORTING ............................................................................................................ 327
PROBATIEOPSCHORTING ........................................................................................................... 327
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 327
VERRIJKING ZONDER OORZAAK ................................................................................................ 328
VERVOER ........................................................................................................................................... 328
GOEDERENVERVOER .................................................................................................................. 328
VERWIJZING NA CASSATIE .......................................................................................................... 329
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 329
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 329
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE .................................................. 330
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 330
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 332
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 332
VERZEKERING ................................................................................................................................. 333
LANDVERZEKERING .................................................................................................................... 333
W.A.M.–VERZEKERING ................................................................................................................ 334
VERZET .............................................................................................................................................. 338
VONNISSEN EN ARRESTEN........................................................................................................... 338

– 10 –

ALGEMEEN .................................................................................................................................... 338
BURGERLIJKE ZAKEN.................................................................................................................. 339
STRAFZAKEN ................................................................................................................................. 341
TUCHTZAKEN ................................................................................................................................ 345
VOORLOPIGE HECHTENIS ............................................................................................................ 345
BEVEL TOT AANHOUDING.......................................................................................................... 345
HANDHAVING................................................................................................................................ 346
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN .................................................................... 348
HOGER BEROEP ........................................................................................................................... 348
CASSATIEBEROEP ........................................................................................................................ 349
ONMIDDELLIJKE AANHOUDING ............................................................................................... 349
BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK ................................................................................. 349
INZAGE VAN HET DOSSIER ......................................................................................................... 350
GEVANGENNEMING ..................................................................................................................... 350
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT ............................................................................................ 350
VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN ............................................................................................. 351
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 351
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING ........................................................................... 352
VORDERING IN RECHTE ................................................................................................................ 353
VREEMDE WET ................................................................................................................................ 355
VREEMDELINGEN ........................................................................................................................... 355
VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING .......................................................................... 357
WEGEN ............................................................................................................................................... 358
WEGVERKEER .................................................................................................................................. 359
WEGVERKEERSWET ..................................................................................................................... 359
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975 ........................................................................ 363
INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN ............................................................................................ 365
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 366
WERKLOOSHEID.............................................................................................................................. 367
GERECHTIGDE.............................................................................................................................. 367
RECHT OP UITKERING ................................................................................................................ 367
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 368
WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN ............................................................ 369
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 369
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE ................................................................................. 370
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN .......................................................... 374
ALLERLEI ....................................................................................................................................... 374
WOONPLAATS .................................................................................................................................. 375
WRAKING .......................................................................................................................................... 375
ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING ............................................................................. 378
ALGEMEEN .................................................................................................................................... 378
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING .......................................................................... 379
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING .................................................................................................. 380
CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ................................................................... 384

– 11 –

INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING
Aanranding van de eerbaarheid – Begrip.
Een verkrachting kan tevens een aanranding van de eerbaarheid zijn (Artikelen 372, 373
en 374 Strafwetboek.)
16 juni 2004
P.2004.0595.F
nr. 330
Aanranding van de eerbaarheid.
Aanranding van de eerbaarheid veronderstelt een aantasting onder dwang van de seksuele
integriteit van een levend persoon of met diens hulp, zonder dat daarvoor
noodzakelijkerwijs fysiek contact is vereist (Art. 373 Strafwetboek.)
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458
Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreigingen – Geweld of bedreiging –
Geweld.
Het geweld, dat een bestanddeel is van het misdrijf, dat in artikel 373 van het
Strafwetboek strafbaar wordt gesteld, kan voortvloeien uit het feit dat het slachtoffer werd
verrast en aldus, ten gevolge van de listen van de dader, in de onmogelijkheid verkeerde
om zich aan de aanranding te onttrekken (Art. 373 Strafwetboek.)
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
ALGEMEEN
Afstamming – Levensonderhoud – Verplichting tot onderhoud – Herstelplicht – Los van
elkaar staande verplichtingen.
De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van
zijn aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade
geleden heeft (Artikelen 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
12 januari 2004
C.2003.0327.F
nr. 13

DAAD
Heling – Diefstal – Schade – Fout van de heler – Oorzakelijk verband.
De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van
de door de eigenaar van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer,
zonder de fout van die heler, de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
13 oktober 2004
P.2004.0896.F
nr. 476
Bestuurlijke overheid – R.S.Z. – Ongrondwettige of onwettige beslissing – Fout.
Wanneer de R.S.Z. het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontkent en derhalve de
partijen in de arbeidsverhouding het voordeel van het socialezekerheidsstelsel voor
werknemers ontzegt, miskent de R.S.Z. geen bepalingen die hem verplichten niet te
handelen of op een bepaalde manier te handelen; die beslissing van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid zou alleen als foutief kunnen worden aangemerkt indien zij zou bestaan
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in een gedraging die een foute gedragslijn vormt, die beoordeeld moet worden volgens de
maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid die in
dezelfde omstandigheden verkeert
25 oktober 2004
S.2003.0072.F
nr. 507

OORZAAK
Oorzakelijk verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, zoals zij zich
heeft voorgedaan – Ontbreken van een verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en
het verlies van een kans om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen –
Bewijs.
Wanneer het arrest overweegt, enerzijds, dat degene die een fout heeft begaan het
ontstaan van de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen voorkomen en,
anderzijds, dat de schadelijder door die fout de kans verloren heeft om de schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, te voorkomen, sluit het niet uit dat de schade zonder die fout had
kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174
Oorzakelijk verband – Bewijslast.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; genoemd verband
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft
voorgedaan (Artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174
Oorzakelijk verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, zoals zij zich
heeft voorgedaan.
De rechter kan degene die een fout begaat niet veroordelen tot vergoeding van de
werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat onzekerheid blijft bestaan over het
oorzakelijk verband tussen de fout en die schade; niet naar recht verantwoord is de
beslissing waarbij het arrest degene die een fout heeft begaan veroordeelt tot vergoeding
van de door de schadelijder aangevoerde schade, wanneer het arrest niet uitsluit dat die
schade zich zonder die fout had kunnen voordoen zoals ze zich heeft voorgedaan
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174
Gebrek van de zaak en fout van de getroffene – Vrijstelling van de bewaarder.
De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek
van een zaak is ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit;
de rechter die het bestaan van het gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan
slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij aanneemt dat de schade, ook zonder
het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan
(Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
30 september 2004
C.2003.0376.F
nr. 444
Schade – Heling van gestolen voorwerpen – Fout van de heler – Oorzakelijk verband.
Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij het al
dan niet bestaan afleidt van een oorzakelijk verband tussen fout en schade, kan hij wettig
de heler samen met de dief tot vergoeding van alle schade veroordelen, indien hij van
mening is dat zonder de fout van de heler, de schade zich niet op dezelfde wijze zou
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hebben voorgedaan. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
13 oktober 2004
P.2004.0896.F

nr. 476

HERSTELPLICHT
Naasten – Gevolgschade.
Wanneer, krachtens de gemeenrechtelijke regels van de aansprakelijkheid, de schade is
veroorzaakt door de samenlopende fouten van een derde en van de getroffene, kunnen die
derde of de burgerrechtelijk aansprakelijke persoon niet worden veroordeeld tot de
volledige vergoeding van de gevolgschade die de naasten van de getroffenen lijden
25 februari 2004
P.2003.1317.F
nr. 103
Bewaarder van de zaak – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite wie de bewaarder van de zaak is in
de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het begrip
bewaarder van de zaak niet miskent (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 maart 2004
C.2003.0109.F
nr. 161
Drukpers – Uitgever – Foto.
Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is
slechts de voorstelling van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een
gedachte of mening in de betekenis die de artikelen 19 en, derhalve, 25 van de
gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (Artikelen 19 en 25 Grondwet
1994.)
28 juni 2004
C.2002.0412.F
nr. 362
Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist recht – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf – Naastende
medeschuldenaars – Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer
van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest – Bevrijding – Andere
medeschuldenaar.
De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed
overeenkomstig artikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld;
hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, behoudens wat betreft de prijs, de
kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen schuldenaar heeft
betaald (Art. 50, eerste lid Strafwetboek; Art. 1699 Burgerlijk Wetboek.)
21 september 2004
P.2004.0512.N
nr. 423
Gebrek van de zaak en fout van de getroffene – Vrijstelling van de bewaarder.
De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek
van een zaak is ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit;
de rechter die het bestaan van het gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan
slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij aanneemt dat de schade, ook zonder
het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan
(Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
30 september 2004
C.2003.0376.F
nr. 444
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Daders van verschillende misdrijven – Heling van gestolen voorwerpen – Schade –
Algehele schadevergoeding.
De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van
de door de eigenaar van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer,
zonder de fout van die heler, de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
13 oktober 2004
P.2004.0896.F
nr. 476
Bestuurlijke overheid – R.S.Z. – Ongrondwettige of onwettige beslissing – Fout.
Wanneer de R.S.Z. het bestaan van een arbeidsovereenkomst ontkent en derhalve de
partijen in de arbeidsverhouding het voordeel van het socialezekerheidsstelsel voor
werknemers ontzegt, miskent de R.S.Z. geen bepalingen die hem verplichten niet te
handelen of op een bepaalde manier te handelen; die beslissing van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid zou alleen als foutief kunnen worden aangemerkt indien zij zou bestaan
in een gedraging die een foute gedragslijn vormt, die beoordeeld moet worden volgens de
maatstaf van een normaal zorgvuldige en voorzichtige bestuurlijke overheid die in
dezelfde omstandigheden verkeert
25 oktober 2004
S.2003.0072.F
nr. 507
Niet–aansprakelijke derde schadelijder – Vergoeding van schade.
De niet–aansprakelijke derde schadelijder heeft recht op vergoeding van zijn volledige
schade en dit van elkeen die mede–aansprakelijk is voor het ongeval
26 oktober 2004
P.2004.0934.N
nr. 508
Bewaarder van de zaak – Bevaarbare waterwegen – Bewaring.
Het Waals Gewest heeft de bewaring van de bevaarbare waterwegen in de zin van art.
1384, eerste lid, B.W. (Art. 2 Decr. W. Gew. 24 nov. 1994; Artikelen 1 en 4 Wet 17 mei
1976; Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
15 november 2004
C.2003.0355.F
nr. 547

SCHADE
Getroffene – Werkloosheid – Beroepsschade.
Op de enkele grond dat het slachtoffer van een ongeval ten tijde van dat ongeval werkloos
was, kan niet worden uitgesloten dat dit slachtoffer beroepsschade heeft geleden
9 februari 2004
C.2001.0127.F
nr. 68
Raming – Forfaitaire raming – Verwerping van de voorgestelde berekeningswijze –
Verantwoording.
De rechter mag slechts de raming ex aequo et bono aanwenden mits hij de redenen
aangeeft waarom hij de door de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan
aannemen en tevens vaststelt dat de schade onmogelijk anders kan worden bepaald
20 februari 2004
C.2002.0527.F
nr. 93
Compensatoire interesten.
Compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade die uit
de muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; die interest heeft betrekking
op de omvang van de schade, de interestvoet ervan moet door de bodemrechter worden
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bepaald
20 februari 2004

C.2002.0527.F

nr. 93

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting – Criterium.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat
schade in de zin van artikel 1382 B.W. ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, die uitgave of prestatie definitief
voor rekening moet blijven van degene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge
de wet of het reglement moet verrichten
23 februari 2004
C.2003.0188.F
nr. 94
Arbeidsongeschiktheid – Vergoeding volgens het gemeen recht – Vergoeding op grond
van Arbeidsongevallenwet.
De volgens het gemene recht toegekende vergoedingen van de materiële schade die de
getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn
arbeidsgeschiktheid hebben betrekking op dezelfde materiële beroepsschade als die welke
wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de Arbeidsongevallenwet worden
toegekend (Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
16 maart 2004
P.2003.1518.N
nr. 146
Arbeidsgeschiktheid – Vermindering.
De materiële schade die de getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende
vermindering van zijn arbeidsgeschiktheid bestaat in een vermindering van zijn waarde op
de arbeidsmarkt en, eventueel, ook in de noodzaak van de getroffene zich harder in te
spannen bij het volbrengen van zijn normale beroepswerkzaamheden
16 maart 2004
P.2003.1518.N
nr. 146
Begrip – Schade zoals ze zich heeft voorgedaan – Verlies van een kans om de schade,
zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen – Onverenigbaarheid.
Wanneer het arrest overweegt, enerzijds, dat degene die een fout heeft begaan het
ontstaan van de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, niet had kunnen voorkomen en,
anderzijds, dat de schadelijder door die fout de kans verloren heeft om de schade, zoals zij
zich heeft voorgedaan, te voorkomen, sluit het niet uit dat de schade zonder die fout had
kunnen ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174
Overlevingspensioen – Aanrekening op schadevergoeding door de aansprakelijke
verschuldigd.
Uitkeringen die derden aan het slachtoffer of zijn rechthebbenden betalen mogen slechts
op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is worden aangerekend
wanneer die uitkeringen vergoeding beogen van dezelfde schade die voortvloeit uit de
fout van de aansprakelijke; zo is een overlevingspensioen een recht dat zijn oorsprong
heeft in de sociale zekerheidswetgeving, heeft het geen vergoedend karakter en beoogt het
niet eenzelfde schade te vergoeden die voortvloeit uit de fout van de aansprakelijke zodat
het overlevingspensioen niet mag aangewend worden op de schadevergoeding die de
aansprakelijke verschuldigd is
7 september 2004
P.2004.0315.N
nr. 386
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Begrafeniskosten.
Degene die de begrafeniskosten heeft gemaakt, heeft een aanspraak op vergoeding van de
schade die daaruit voortvloeit. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614
Weduwe – Inkomstenderving – Gezamenlijk netto–inkomen – Aftrek – Bepaling.
Door voor de post "inkomstenderving" enerzijds het gezamenlijk netto–inkomen te
verhogen met een percentage en anderzijds, bij aftrek van het eigen nettoloon van de
weduwe van het dodelijk slachtoffer van een verkeersongeval, deze verhoging buiten
beschouwing te laten, kent de rechter aan die weduwe een vergoeding van schade toe die
niet werd geleden. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614
Beoordelingsbevoegdheid.
De feitenrechter beoordeelt op onaantastbare wijze de omvang van de schade, veroorzaakt
door een onrechtmatige daad, alsmede het bedrag van de vergoeding tot volledig herstel
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614
Begrafeniskosten – Jeugdige leeftijd van het slachtoffer.
Naar recht verantwoord is de beslissing dat, gelet op de zeer jeugdige leeftijd van het
slachtoffer, het volledige bedrag van de begrafeniskosten als schade moet vergoed
worden. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
Gebrek van de zaak en fout van de getroffene – Vrijstelling van de bewaarder.
De omstandigheid dat schade tegelijk door de fout van de getroffene en door het gebrek
van een zaak is ontstaan, sluit de aansprakelijkheid van de bewaarder van de zaak niet uit;
de rechter die het bestaan van het gebrek van een zaak vaststelt, kan de bewaarder ervan
slechts van elke aansprakelijkheid ontslaan indien hij aanneemt dat de schade, ook zonder
het gebrek waarmee de zaak was behept, zou ontstaan zijn zoals zij zich heeft voorgedaan
(Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
30 september 2004
C.2003.0376.F
nr. 444

ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN (IN SOCIALE ZAKEN)
Bevoegdheid en aanleg – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsgerechten –
Administratieve geldboete toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.
Artikel 583, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing, wanneer,
enerzijds, de administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in
de artikelen 578 tot 582 van genoemd wetboek, krachtens de voormelde wetgeving door
de rechtbank worden opgelegd (Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 juni 2004
S.2003.0136.F
nr. 320
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ADVOCAAT
Tucht – Orde van Advocaten – Raad van beroep – Sanctie – Cassatie – Kosten van de
cassatieprocedure.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureur–generaal bij
het hof van beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep van de balies vernietigt,
laat het de kosten ten laste komen van de Staat (Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
26 februari 2004
D.2002.0021.N
nr. 108
Juridische bijstand – Bureau voor juridische bijstand – Optreden in rechte.
Het bureau voor juridische bijstand heeft geen rechtspersoonlijkheid en kan bij gebreke
aan enige wettelijke bepaling niet in rechte worden vervolgd. (Artikelen 508/7, 508/13
t.e.m. 508/16 Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2004
S.2003.0064.N
nr. 204
Juridische bijstand – Kosteloosheid – Inkomensgrens – Gemiddeld maandelijks netto–
inkomen van het gezin – Vaststelling.
Voor de vaststelling van de inkomensgrens voor het genot van gedeeltelijke of volledige
kosteloosheid van de juridische bijstand, dient onder het gemiddeld maandelijks netto–
inkomen van het gezin te worden verstaan, het gemiddeld maandelijks netto–inkomen van
alle gezinsleden samen en niet het gemiddeld maandelijks netto–inkomen van de
individuele gezinsleden samen dat vervolgens gedeeld wordt door het aantal familieleden.
(Art. 508/13, eerste en tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 2, § 3, 2° K.B. 20 dec.
1999.)
19 april 2004
S.2003.0064.N
nr. 204
Tucht – Tuchtrechtelijke grieven – Gedragingen ten opzichte van de procureur–generaal
bij het hof van beroep – Tuchtraad van beroep – Samenstelling – Gewettigde verdenking.
De omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die verzoeker worden
aangerekend, betrekking hebben op zijn gedrag ten opzichte van de procureur–generaal
bij het hof van beroep, terwijl die magistraat het openbaar ministerie uitoefent bij de
tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste voorzitter van het hof van
beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, kan bij verzoeker of bij derden geen
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appelrechters
die uitspraak dienen te doen
4 juni 2004
C.2004.0199.F
nr. 306
Raad van de Orde – Kennisgeving van tuchtzaak – Stafhouder – Hoedanigheid.
De raad van de Orde van Advocaten neemt door toedoen van de stafhouder kennis van de
tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de
procureur–generaal; de stafhouder treedt op als een orgaan van de Orde maar heeft als
dusdanig niet de hoedanigheid van rechter. (Art. 457 Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde – Bevoegdheid – Wettelijke opdrachten.
De tuchtraad van beroep die met inachtneming van de eisen van de Mededingingswet en
van de regels van de deontologie het verplicht aansluiten op de collectieve polissen
betreffende beroepsaansprakelijkheid en de ziekte– en ongevallenverzekering beoordeelt,

– 18 –
kan de handhaving van een zekere solidariteit tussen advocaten en de verplichte
aansluiting bij groepspolissen beschouwen als behorende tot de opdrachten die de
wetgever limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd. (Artikelen 443 en 456 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde – Bevoegdheid – Beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en
kiesheid.
De raad van de Orde van Advocaten heeft opdracht om de eer van de orde op te houden,
de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten
grondslag liggen, te handhaven, de inbreuken daarop en de tekortkomingen
tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het optreden van de
rechtbanken, indien daartoe grond bestaat; de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid zijn niet beperkt uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de
dienstverlening door een advocaat. (Art. 456 Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Tuchtraad van beroep – Beperking van de mededinging – Verwijzing hof van beroep te
Brussel.
De tuchtraad van beroep die vaststelt dat moet worden nagegaan of eventuele
concurrentiebeperkende maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat en een zelfde resultaat niet
kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel is niet gehouden om de
uitspraak uit te stellen en het hof van beroep te Brussel te raadplegen. (Art. 42bis Wet 1
juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde – Bevoegdheid – Aanvraag tot het verkrijgen van uitstel bedoeld in
artikel 1244, B.W..
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde gematigd uitstel te verlenen
voor de betaling van een schuld van een advocaat aan een andere schuldeiser. (Art. 456
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1244 Burgerlijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Hof van Assisen – Vereiste van effectieve bijstand aan de beschuldigde – Beoordeling van
het voldaan zijn aan deze vereiste.
Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is
door een raadsman en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief
zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring van het recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt onaantastbaar of aan die
vereisten is voldaan. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Hof van Assisen – Beschuldigde – Recht op bijstand van een raadsman.
Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking
op de uitoefening van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang
wanneer de raadsman van een beschuldigde in de zittingszaal niet aanwezig is omdat
ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de voorzitter van het hof van
assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het verzoek
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tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw
dient aanwezig te zijn.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Tuchtzaak – Tuchtrechtelijke tekortkoming – Reglement van de Nationale Orde – Werking
in de tijd.
Geen tuchtstraf kan worden uitgesproken op grond van een bepaling van een reglement
van de Nationale Orde van advocaten die op het ogenblik van de uitspraak is opgeheven
22 oktober 2004
D.2003.0021.N
nr. 500
Tuchtzaak – Verschillende telastleggingen – Een enkele tuchtstraf – Cassatieberoep –
Cassatiemiddel tegen een telastlegging – Onzekerheid of voor de overige feiten dezelfde
straf zou uitgesproken zijn – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen de beslissing van een tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten die wegens meerdere telastleggingen samen een tuchtstraf heeft uitgesproken,
is niet onontvankelijk indien het cassatiemiddel alleen betrekking heeft op de eerste
telastlegging en het Hof oordeelt dat het niet vaststaat dat de door het middel niet
bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad
22 oktober 2004
D.2003.0021.N
nr. 500
Tuchtzaak – Raad van de Orde – Stafhouder – Onderzoek van de zaak – Delegatie.
Indien de stafhouder van de Nederlandstalige Orde van advocaten bij de balie te Brussel
oordeelt dat een tuchtzaak een onderzoek vergt, mag hij, indien hij de tuchtzaak niet zelf
onderzoekt, enkel een lid van de raad van de Orde aanstellen om de tuchtzaak te
onderzoeken; als het aangestelde lid geen deel meer uitmaakt van de raad van de Orde
mag de stafhouder hem niet gelasten het onderzoek voort te zetten (Artikelen 456 en 457
Gerechtelijk Wetboek; Art. 331 Huishoudelijk reglement.)
10 december 2004
D.2004.0007.N
nr. 607

AFSLUITING
Gebouwen en constructies – Vernieling – Artikel 521, eerste lid, Sw..
Het feit met een jachtwapen te hebben geschoten in het venster van een woning, vormt
niet de misdaad die bepaald is in art. 521, eerste lid, Sw., die eenieder met gevangenisstraf
bestraft die, buiten de gevallen die in de artikelen 510 tot 520 worden genoemd, door
welk middel ook gebouwen, bruggen, dijken, straatwegen, spoorwegen, sluizen,
magazijnen, werkplaatsen, loodsen, schepen, vaartuigen, vliegtuigen of andere
kunstwerken of bouwwerken die aan een ander toebehoren, geheel of ten dele vernielen;
met die bepaling heeft de wet de vernietiging van de gebouwen, de totale of gedeeltelijke
vernietiging van constructies willen beteugelen, waarbij de ernstige daad, wanneer deze is
voltooid, een definitieve aantasting van het eigendom vormt en niet een gewone
beschadiging, een braak van afsluiting of een makkelijk te herstellen schade (Art. 521,
eerste lid Strafwetboek.)
23 juni 2004
P.2004.0812.F
nr. 349

AFSTAMMING
Levensonderhoud – Verplichting tot onderhoud – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
– Los van elkaar staande verplichtingen.
De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van
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zijn aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade
geleden heeft (Artikelen 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
12 januari 2004
C.2003.0327.F
nr. 13

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING
Openbaar ministerie – Afstand van strafvordering onmogelijk – Vrijspraak geëist ter
terechtzitting.
Het openbaar ministerie dat hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis in strafzaken,
doet geen afstand van dit rechtsmiddel wanneer het op de terechtzitting de vrijspraak van
de beklaagde vordert (Art. 202 Wetboek van Strafvordering.)
10 november 2004
P.2004.1219.F
nr. 542

AFSTAND VAN RECHT
Bewijs.
De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking
op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de
geschillen die daarin begrepen zijn; de afstand van een recht wordt niet vermoed en kan
alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn
(Artikelen 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek.)
13 september 2004
C.2003.0540.F
nr. 404

APOTHEKER
Tuchtzaak – Verschillende telastleggingen – Eén straf – Eerste feit niet wettelijk bewezen
verklaard – Onzekerheid of voor het tweede feit dezelfde straf zou uitgesproken zijn.
Wanneer de raad van beroep van de Orde van Apothekers wegens twee telastleggingen
samen één straf heeft uitgesproken, en het Hof oordeelt dat het eerste feit niet wettelijk
bewezen is verklaard en dat het niet vaststaat dat het tweede feit de uitgesproken
tuchtstraf tot gevolg zou hebben gehad, vernietigt het de gehele veroordeling
6 mei 2004
D.2003.0014.N
nr. 240
Verkoop van geneesmiddelen – Vergoedbare farmaceutische verstrekkingen – Prijs –
Persoonlijk aandeel van de rechthebbende – Verplichte inning.
Art. 2, K.B. van 29 maart 2002 stelt de inning van het persoonlijk aandeel van de
rechthebbenden in de kosten van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten verplicht,
maar verbiedt niet dat, na inning van het persoonlijk aandeel, op een later tijdstip aan de
rechthebbende een coöperatief restorno wordt toegekend in zoverre het jaarresultaat dit
toelaat.
6 mei 2004
C.2003.0107.N
nr. 239

ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
Begrip – Plotselinge gebeurtenis – Dagtaak – Uitoefening.
De gewone en normale uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn op
voorwaarde dat in die uitoefening een element kan worden aangewezen dat het letsel of de
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schade aan de prothesen of orthopedische toestellen heeft kunnen veroorzaken (Artikelen
7, 9 en 26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2002.0130.F
nr. 183
Een arbeidsongeval vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die een
letsel of schade aan prothesen of orthopedische toestellen veroorzaakt (Artikelen 7, 9 en
26 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2002.0130.F
nr. 183
Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Werkman bezig met de bewerking van
stukken aluminium – Container – Beweging waarbij hij zich vooroverboog – Val van zijn
bril – Glazen gebroken ten gevolge van de val.
Als een plotselinge gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet kan worden
aangemerkt de beweging waarbij een werknemer die stukken aluminium aan het
bewerken is, zich in een container vooroverbuigt om een stuk metaal eruit te nemen en
daarbij zijn bril verliest waardoor de glazen gebroken raken (Art. 9 en 26
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2002.0130.F
nr. 183
Begrip – Plotselinge gebeurtenis – Dagtaak – Uitoefening – Bijzonder element.
Inzake arbeidsongevallen wordt niet vereist dat het bijzonder element in de gewone en
normale uitoefening van de dagtaak, dat het letsel of de schade aan prothesen of
orthopedische toestellen heeft kunnen veroorzaken, en dat kan worden aangewezen, los
staat van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Artikelen 7, 9 en 26
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2002.0130.F
nr. 183
Begrip – Ongeval overkomen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst –
Werknemer onder het gezag van de werkgever – Verhouding van ondergeschiktheid –
Begrip – Bouwplaats – Overnachting.
Uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats van het werk niet verplicht was kan
niet worden afgeleid dat de werkgever niet de mogelijkheid bezat zijn gezag over de
werknemer uit te oefenen vanaf het ogenblik dat laatstgenoemde was ingegaan op de
uitnodiging van de werkgever; door anders te beslissen is derhalve niet naar recht
verantwoord de beslissing van het arrest dat het ongeval dat de werknemer tijdens de
nacht op de bouwplaats overkomen is, geen ongeval is tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst (Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
26 april 2004
S.2002.0127.F
nr. 221
Bewijs – Ongeval – Letsel – Oorzakelijk verband – Vermoeden – Letsel ontstaan na de
plotselinge gebeurtenis – Begrip – Letsel ontstaan na het ten tijde van het ongeval
vastgestelde letsel – Later ontstaan letsel dat een gevolg is van de behandeling van het
oorspronkelijk vastgestelde.
De rechter kan het bij artikel 9 Arbeidsongevallenwet ingestelde vermoeden, dat er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de plotselinge gebeurtenis en het letsel, niet afwijzen
alleen op grond dat het aangevoerde letsel zich heeft voorgedaan na het letsel dat op het
ogenblik van het ongeval is vastgesteld (Art. 9 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
28 juni 2004
S.2003.0004.F
nr. 363
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SCHADE
Vergoeding – Arbeidsongeschiktheid – Voorlopige maatregel.
De artikelen 63, § 2, Arbeidsongevallenwet en 136, § 2, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, die
voorzien in een afzonderlijke en volledige voorlopige regeling wanneer de
arbeidsongevallenverzekeraar de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het geval
betwist of weigert het geval ten laste te nemen, en artikel 66 van de Arbeidsongevallenwet
dat voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een voorschot wanneer de
toepassing van de wet niet wordt betwist, sluiten uit dat de rechter bij wie het geschil over
de zaak zelf betreffende het arbeidsongeval aanhangig is gemaakt, enige andere
voorlopige maatregel kan bevelen (Artikelen 63, § 2, en 66 Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971; Art. 136, § 2, derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
8 maart 2004
S.2003.0103.F
nr. 131

AANSPRAKELIJKHEID
Weg naar en van het werk – Overheidspersoneel – Publiekrechtelijk rechtspersoon –
Indeplaatsstelling – Verzekeraar van de aansprakelijke derde – Getroffene – Verslag van
in der minne aangewezen deskundigen – Rechten.
Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter,
bij de vaststelling van de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last
draagt van de aan de getroffene gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de getroffene, naar gemeen
recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne is
aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde
gesloten overeenkomst (Art. 14, § 3, 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.)
23 februari 2004
C.2003.0188.F
nr. 94

VERGOEDING
Arbeidsongeschiktheid – Vergoeding – Voorlopige maatregel.
De artikelen 63, § 2, Arbeidsongevallenwet en 136, § 2, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, die
voorzien in een afzonderlijke en volledige voorlopige regeling wanneer de
arbeidsongevallenverzekeraar de toepassing van de Arbeidsongevallenwet op het geval
betwist of weigert het geval ten laste te nemen, en artikel 66 van de Arbeidsongevallenwet
dat voorziet in de mogelijkheid van de toekenning van een voorschot wanneer de
toepassing van de wet niet wordt betwist, sluiten uit dat de rechter bij wie het geschil over
de zaak zelf betreffende het arbeidsongeval aanhangig is gemaakt, enige andere
voorlopige maatregel kan bevelen (Artikelen 63, § 2, en 66 Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971; Art. 136, § 2, derde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
8 maart 2004
S.2003.0103.F
nr. 131
Arbeidsongeschiktheid – Materiële beroepsschade – Vergoeding volgens het gemeen
recht – Vergoeding op grond van Arbeidsongevallenwet.
De volgens het gemene recht toegekende vergoedingen van de materiële schade die de
getroffene lijdt ten gevolge van de tijdelijke en blijvende vermindering van zijn
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arbeidsgeschiktheid hebben betrekking op dezelfde materiële beroepsschade als die welke
wordt gedekt door de vergoedingen die op grond van de Arbeidsongevallenwet worden
toegekend (Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
16 maart 2004
P.2003.1518.N
nr. 146
Arbeidsongeschiktheid – Vroegere ziekelijke toestand – Recht op vergoeding.
De arbeidsongeschiktheid van een door een arbeidsongeval getroffene moet in haar geheel
worden beoordeeld, zonder rekening te houden met zijn vroegere ziekelijke toestand,
wanneer het ongeval ten minste voor een deel, de oorzaak van die ongeschiktheid is (Art.
24 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2003.0117.F
nr. 184
Blijvende arbeidsongeschiktheid – Heelkundige verzorging – Verhouding.
Wanneer de getroffene de terugbetaling van door het ongeval noodzakelijk geworden
heelkundige verzorging vordert vooraleer de aanvang van de door een arbeidsongeval
veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing, kan de rechter, zonder uit te sluiten dat die verzorging een gevolg is
van het ongeval, beslissen dat de arbeidsongeschiktheid blijvend is geworden vanaf een
dag die aan de zorgverstrekking voorafgaat (Artikelen 24, 28 en 34 Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2003.0117.F
nr. 184
Heelkundige verzorging – Arbeidsongeschiktheid – Blijvende arbeidsongeschiktheid –
Verhouding.
Wanneer de getroffene de terugbetaling van door het ongeval noodzakelijk geworden
heelkundige verzorging vordert vooraleer de aanvang van de door een arbeidsongeval
veroorzaakte blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing, kan de rechter, zonder uit te sluiten dat die verzorging een gevolg is
van het ongeval, beslissen dat de arbeidsongeschiktheid blijvend is geworden vanaf een
dag die aan de zorgverstrekking voorafgaat (Artikelen 24, 28 en 34 Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.)
5 april 2004
S.2003.0117.F
nr. 184
Hospitalisatieverzekering ten voordele van de werknemer – Premie door de werkgever
betaald aan de verzekeringsmaatschappij.
De premie van een ten voordele van een werknemer gesloten hospitalisatieverzekering,
die bedoeld is om hem in het geval dat het risico zich voordoet, een voordeel toe te
kennen ter aanvulling van de sociale zekerheidsregeling, kan niet zelf als een zodanig
voordeel worden aangemerkt; daar die premie door de werkgever wordt betaald op grond
van de tussen hem en de werknemer bestaande arbeidsverhouding, moet ze als loon
worden beschouwd (Art. 35, eerste en tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.)
24 mei 2004
S.2004.0004.F
nr. 279
Arbeidsongeschiktheid – Getroffene – Genezing – Beslissing – Kennisgeving – Begrip –
Rechtsvordering – Termijn – Aanvang.
Artikel 24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij de wet van 1
augustus 1985, bepaalt dat de verzekeringsonderneming, indien zij de getroffene genezen
verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, hem van deze beslissing kennis geeft
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning; artikel 1 van het koninklijk besluit van
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16 december 1987 tot uitvoering van die wetsbepaling kan derhalve niet tot gevolg
hebben dat, wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zeven dagen niet overschrijdt,
geen kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid zou dienen te geschieden aan de getroffene en dat de
rechtsvordering tegen die beslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar niet binnen drie
jaar na de kennisgeving van die beslissing zou moeten worden ingesteld (Artikelen 24,
eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 1 K.B. 16 dec.
1987.)
24 mei 2004
S.2002.0119.F
nr. 276

VERZEKERING
Ongeval veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een derde – Regresvordering van
de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de aansprakelijke derde – Omvang van de
schadeloosstelling – Vergoedende interest.
De krachtens de artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47 Arbeidsongevallenwet gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar heeft recht op een integrale vergoeding van zijn schade,
hierin begrepen de vergoedende interest vanaf de datum van de vestiging van het
rentekapitaal, in zoverre het bedrag van schadevergoeding dat in gemeen recht aan het
slachtoffer toekomt, niet wordt overschreden (Artikelen 46, § 2, eerste lid, en 47
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
15 april 2004
C.2001.0417.N
nr. 197

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Weg naar en van het werk – Aansprakelijkheid – Derde – Publiekrechtelijk rechtspersoon
– Bezoldiging – Betaling – Getroffene – Indeplaatsstelling – Verzekeraar van de
aansprakelijke derde – Getroffene – Verslag van in der minne aangewezen deskundigen –
Rechten.
Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter,
bij de vaststelling van de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last
draagt van de aan de getroffene gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de getroffene, naar gemeen
recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne is
aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde
gesloten overeenkomst (Art. 14, § 3, 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.)
23 februari 2004
C.2003.0188.F
nr. 94
Oorzaak – Aanwijsbaar element – Getroffene – Dagtaak – Normale uitoefening – Letsel –
Plotselinge gebeurtenis.
Inzake arbeidsongevallen van de leden van de overheidssector kan de uitvoering van de
gewone en normale dagtaak een plotselinge gebeurtenis zijn, voor zover in die uitvoering
een element aanwijsbaar is dat het letsel kan hebben veroorzaakt, zonder dat er wordt
vereist dat dit aanwijsbaar element te onderscheiden is van de uitoefening van de normale
dagtaak (Art. 2, eerste, tweede en vierde lid Wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.)
6 september 2004
S.2004.0080.N
nr. 383
Arbeidsrechtbank – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Grenzen – Slachtoffer –
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Bepalingen die het statuut regelen – Toepassing.
De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op
de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking
hebben op de toepassing van de bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van
de voormelde ongevallen regelt (Art. 19 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; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede
lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2004
S.2003.0071.F
nr. 608

RECHTSPLEGING
Basisloon – Vaststelling –
Arbeidsongevallenverzekeraar.

Geschil

–

Fonds

voor

Arbeidsongevallen

–

Artikel 68, Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de verzekeringsonderneming vallen behalve wanneer
de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op het tussen het Fonds voor
arbeidsongevallen en een arbeidsongevallenverzekeraar bestaand geschil over de
vaststelling van het basisloon (Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
24 mei 2004
S.2004.0004.F
nr. 279
Arbeidsongeschiktheid – Getroffene – Genezing – Beslissing – Kennisgeving – Begrip –
Rechtsvordering – Termijn – Aanvang.
Artikel 24, eerste lid, Arbeidsongevallenwet, na de wijziging ervan bij de wet van 1
augustus 1985, bepaalt dat de verzekeringsonderneming, indien zij de getroffene genezen
verklaart zonder blijvende arbeidsongeschiktheid, hem van deze beslissing kennis geeft
volgens de modaliteiten bepaald door de Koning; artikel 1 van het koninklijk besluit van
16 december 1987 tot uitvoering van die wetsbepaling kan derhalve niet tot gevolg
hebben dat, wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid zeven dagen niet overschrijdt,
geen kennisgeving van de beslissing tot genezenverklaring zonder blijvende
arbeidsongeschiktheid zou dienen te geschieden aan de getroffene en dat de
rechtsvordering tegen die beslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar niet binnen drie
jaar na de kennisgeving van die beslissing zou moeten worden ingesteld (Artikelen 24,
eerste lid, en 72, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971; Art. 1 K.B. 16 dec.
1987.)
24 mei 2004
S.2002.0119.F
nr. 276
Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Grenzen –
Overheidspersoneel. Bijzondere regels – Slachtoffer – Bepalingen die het statuut regelen
– Toepassing.
De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op
de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking
hebben op de toepassing van de bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van
de voormelde ongevallen regelt (Art. 19 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; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede
lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2004
S.2003.0071.F
nr. 608
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ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Verhouding van ondergeschiktheid – Begrip – Bouwplaats – Overnachting.
Uit het enkele feit dat de overnachting op de plaats van het werk niet verplicht was kan
niet worden afgeleid dat de werkgever niet de mogelijkheid bezat zijn gezag over de
werknemer uit te oefenen vanaf het ogenblik dat laatstgenoemde was ingegaan op de
uitnodiging van de werkgever; door anders te beslissen is derhalve niet naar recht
verantwoord de beslissing van het arrest dat het ongeval dat de werknemer tijdens de
nacht op de bouwplaats overkomen is, geen ongeval is tijdens de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst (Art. 7 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
26 april 2004
S.2002.0127.F
nr. 221
Gezag – Bewijslevering – Beoordeling door de rechter – Feitelijke gegevens.
Bij de beoordeling van de aangevoerde gezagsverhouding, dient de rechter aan de hand
van de overgelegde feitelijke gegevens van de zaak, te onderzoeken of die
gezagsverhouding in werkelijkheid tussen de partijen bestaat
3 mei 2004
S.2003.0108.N
nr. 234
Gezagsverhouding – Dwingend recht – Kwalificatie door de partijen.
De regel volgens dewelke de arbeidsovereenkomst de overeenkomst is waarbij de
werknemer zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van de
werkgever, is van dwingend recht, zodat de partijen hiervan niet kunnen afwijken door
aan de arbeidsovereenkomst een andere kwalificatie te geven. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
3 mei 2004
S.2003.0108.N
nr. 234
Gezag – Bewijs – Kwalificatie door de partijen – Zelfstandige samenwerking – Niet–
onverenigbare gegevens.
Wanneer de partijen hun overeenkomst gekwalificeerd hebben als een overeenkomst van
zelfstandige samenwerking en bij ontstentenis van een tegen deze kwalificatie ingaand
wettelijk vermoeden, is het bewijs van een gezagsrelatie niet geleverd wanneer de door de
rechter vastgestelde feiten evenzeer wijzen op de uitvoering van zelfstandige arbeid en
daarmee niet onverenigbaar zijn
3 mei 2004
S.2003.0108.N
nr. 234
Overeenkomst voor handelsvertegenwoordiging – Bewijs – Tegenbewijs.
Het tegenbewijs van het in artikel 4, tweede lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet
gestelde vermoeden volgt niet uit de loutere gemeenschappelijke bedoeling van de
partijen om een overeenkomst van zelfstandige vertegenwoordiging te sluiten en uit het
feit dat de partijen zich gedurende de hele periode van tewerkstelling niet als door een
arbeidsovereenkomst verbonden hebben geacht; zolang niet is vastgesteld dat de
omstandigheden van werkelijke uitvoering van de overeenkomst de gezagsverhouding
uitsluiten
kan
een
overeenkomst
als
een
arbeidsovereenkomst
voor
handelsvertegenwoordiging worden bepaald op grond van het in artikel 4, tweede lid, van
de Arbeidsovereenkomstenwet gestelde vermoeden, ook al hadden de partijen een andere
bedoeling of hun overeenkomst anders gekwalificeerd of zich bij de uitvoering van de
overeenkomst als niet verbonden door een arbeidsovereenkomst hebben geacht. (Art. 4,
tweede lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
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17 mei 2004

S.2003.0054.N

nr. 264

Overeenkomst voor handelsvertegenwoordiging – Bewijs.
Het bestaan van een arbeidsovereenkomst mag bewezen worden door alle middelen
rechtens en meer bepaald ook door de uitvoering die er door de partijen aan gegeven is.
(Art. 4, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
17 mei 2004
S.2003.0054.N
nr. 264
Bestaansvereisten – Bepaalde arbeid – Verhouding van ondergeschiktheid – Loon.
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een verbintenis tot het
verrichten van bepaalde arbeid in een verhouding van ondergeschiktheid tegen loon is
aangegaan (Artikelen 1108 en 1126 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
25 oktober 2004
S.1998.0158.F
nr. 504
Wezenlijk element – Loon – Hoegrootheid – Vereisten.
Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst, vereist het akkoord van partijen omtrent
de betaling van loon niet een uitdrukkelijke aanduiding van de hoegrootheid van het loon;
het volstaat dat overeengekomen is dat een loon zal worden betaald en dat het te betalen
loon bepaalbaar is (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
22 november 2004
S.2004.0090.N
nr. 561
Wezenlijk element – Loon.
Het bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over de
wezenlijke elementen ervan; het loon als tegenprestatie van de in het kader van de
arbeidsovereenkomsten verrichte arbeid is een dergelijk element (Artikelen 2 en 3 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 november 2004
S.2004.0090.N
nr. 561
Wezenlijk element – Loon – Hoegrootheid – Geen aanduiding – Bepaalbaar loon –
Wettelijk gewaarborgd loon.
Zelfs bij ontstentenis van enige aanduiding omtrent de hoegrootheid van het te betalen
loon is de hoegrootheid van het loon bepaalbaar, vermits in de regel minstens het wettelijk
verschuldigd
baremaloon
of
minimumloon
geregeld
door
collectieve
arbeidsovereenkomsten van het nationaal paritair comité als overeengekomen loon dient
beschouwd te worden; die wettelijke regeling qua loon dient voor het bestaan van de
arbeidsovereenkomst niet in de arbeidsovereenkomst te worden bedongen (Artikelen 2 en
3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 november 2004
S.2004.0090.N
nr. 561
Overeenkomst – Kwalificatie door de partijen – Bewijswaarde.
Het is de rechter niet verboden ook rekening te houden met de wil van de partijen bij het
onderzoek of de aangehaalde bewijselementen een werkelijke situatie aantonen die al dan
niet strookt met de kwalificatie die de partijen aan de overeenkomst hebben gegeven.
(Artikelen 2, 3, 17 en 20 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
6 december 2004
S.2004.0102.N
nr. 591
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Overeenkomst – Kwalificatie door de partijen – Bewijswaarde.
De rechter die oordeelt dat de kwalificatie die de partijen aan hun overeenkomst hebben
gegeven niet kan worden gewijzigd, als de elementen die aan zijn beoordeling worden
onderworpen niet toelaten de kwalificatie van partijen uit te sluiten, kent aan de
kwalificatie van de partijen niet de bewijswaarde toe van een wettelijk vermoeden
(Artikelen 2, 3, 17 en 20 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
6 december 2004
S.2004.0102.N
nr. 591

VERPLICHTINGEN
Essentiële verplichtingen – Tekortkoming.
De tekortkoming van een partij, zelfs aan haar essentiële verplichtingen, beëindigt op zich
de arbeidsovereenkomst niet (Artikelen 17, 20 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
26 januari 2004
S.2003.0067.F
nr. 44

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
Gebrek aan werk wegens economische oorzaken – Beoordeling van de werkelijkheid –
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
De wetgever heeft de beoordeling van de werkelijkheid van de economische oorzaken van
de werkloosheid aan het werkloosheidsbureau dus aan de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening overgelaten. (Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.)
20 september 2004
S.2004.0013.N
nr. 422

EINDE
Partij – Verplichtingen – Essentiële verplichtingen – Tekortkoming.
De tekortkoming van een partij, zelfs aan haar essentiële verplichtingen, beëindigt op zich
de arbeidsovereenkomst niet (Artikelen 17, 20 en 32 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
26 januari 2004
S.2003.0067.F
nr. 44
Ontslagbrief – Aangevoerd feit en aan het ontslag voorafgaand ingeroepen feit.
Het ernstig karakter van de als dringende reden aangevoerde feiten kan blijken uit of
gestaafd worden door voorheen in de ontslagbrief vermelde en gebeurde feiten; geen
wetsbepaling legt enige termijn op binnen dewelke de ter verduidelijking van de
dringende reden aangevoerde feiten moeten hebben plaatsgehad
6 september 2004
S.2004.0008.N
nr. 381
Aangevoerd feit.
Het feit dat het ontslag zonder opzegging rechtvaardigt, is het feit met inachtneming van
alle omstandigheden die daarvan een dringende reden kunnen uitmaken; de rechter moet
rekening houden met de omstandigheden die in de ontslagbrief zijn aangevoerd om de
erin opgegeven dringende redenen toe te lichten
6 september 2004
S.2004.0008.N
nr. 381
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Kennisgeving van de beslissing door tegenpartij – Gevolg.
Is naar recht verantwoord de beslissing van de rechter die vaststelt dat de
arbeidsovereenkomst door de werkgever wegens een aanzienlijke wijziging van een
essentieel bestanddeel werd beëindigd op de datum gesitueerd door de werknemer en te
kennen geeft dat de werknemer na de ingebrekestelling van de werkgever en de
dagvaarding, de vroegere overeenkomst niet verder heeft uitgevoerd, maar wel als
voorlopige houding is blijven werken onder de door werkgever eenzijdig gewijzigde
omstandigheden, dit onder voorbehoud van al zijn rechten, zonder zijn akkoord
hieromtrent en zonder afstand te doen van zijn recht de eenzijdige beëindiging door de
werkgever van de overeenkomst te laten vaststellen.
20 december 2004
S.2004.0095.N
nr. 621
Kennisgeving van de beëindiging door tegenpartij.
Wanneer de werknemer ter kennis van de werkgever brengt dat hij de
arbeidsovereenkomst als beëindigd beschouwt op grond dat de werkgever eenzijdig een
belangrijke wijziging in een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst heeft
aangebracht is de arbeidsovereenkomst op het tijdstip van die kennisgeving in elk geval
onherroepelijk en definitief beëindigd
20 december 2004
S.2004.0095.N
nr. 621

VERJARING
Werkgever – Terugvordering – Verschil tussen bruto–opzeggingsvergoeding en netto–
gedeelte – Afrekening tussen partijen – Rechterlijke beslissing – Beslagrechter – Geen
arbeidsrechtelijke beslissing.
De tegen een vroegere werknemer ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van het
verschil tussen enerzijds, de bruto–opzeggingsvergoeding, tot betaling waarvan de
werkgever door een arbeidsgerecht is veroordeeld en die ingevolge een rechterlijke
beslissing geconsigneerd is en nadien vrijgegeven in handen van de werknemer, en
anderzijds, het netto–gedeelte van de opzeggingsvergoeding is geen vordering die
ontstaan is uit de arbeidsovereenkomst, maar wel een vordering die haar oorsprong vindt
in de afrekening tussen de partijen bij de uitvoering van de beslissing van het
arbeidsgerecht waarin de vorderingen, ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, werden
beslecht. (Art. 15, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
17 mei 2004
C.2001.0564.N
nr. 263

ARBEIDSVOORZIENING
SLUITING VAN ONDERNEMINGEN
Sluitingsfonds – Opdracht – Verruiming – Betaling – Lonen – Vergoedingen en voordelen
– Draagwijdte.
Uit de bepaling van artikel 2, § 1 van de Sluitingsfondswet, die een onderscheid maakt
tussen eensdeels lonen en anderdeels vergoedingen en voordelen, volgt dat vergoedingen
en voordelen niet begrepen zijn in de lonen zoals in deze wetsbepaling bedoeld; het
Sluitingsfonds dient slechts de vergoedingen en voordelen te betalen in zoverre die
verschuldigd zijn krachtens de wet of collectieve arbeidsovereenkomsten. (Art. 2, § 1 Wet
van 10 juni 1967 tot verruiming van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de
ingeval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers.)
6 december 2004
S.2003.0133.N
nr. 590
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ARBITRAGE
Overeenkomst – Arbitragebeding – Overheidsrechter – Verzoek tot verwijzing –
Beoordeling – Criteria.
De rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt
over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben aangegaan als
bedoeld in artikel 2.3 van het Verdrag van New York van 10 juni 1958, en aan wie door
een van de partijen de vraag wordt onderworpen het geschil naar arbitrage te verwijzen,
kan die vraag toetsen aan zijn rechtstelsel en zodoende de grenzen bepalen waarin private
rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met de wettelijke orde (Artikelen 2.3 en
5.2.a Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke
uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958.)
15 oktober 2004
C.2002.0216.N
nr. 485
Overeenkomst – Arbitragebeding onderworpen aan een vreemde wet – Overheidsrechter
– Exceptie van rechtsmacht – Beoordeling – Criteria.
Wanneer een arbitragebeding volgens de wil van de partijen onderworpen is aan een
vreemde wet, mag de overheidsrechter aan wie een exceptie van rechtsmacht wordt
opgeworpen, de arbitreerbaarheid uitsluiten wanneer hierdoor de openbare orde van zijn
rechtsstelsel wordt aangetast. (Artikelen 2.3 en 5.2.a Verdrag over de erkenning en
tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York op
10 juni 1958.)
15 oktober 2004
C.2002.0216.N
nr. 485

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Tuchtrechtelijke vervolging – Verdediging – Wijze waarop de verdediging wordt
georganiseerd.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk
proces, zoals vervat in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf de wijze
te bepalen waarop men zijn verdediging organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk
vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de wijze waarop hij zijn
verdediging heeft waargenomen (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
19 februari 2004
D.2003.0002.N
nr. 92
Wraking – Raad van beroep – Beslissing – Cassatieberoep – Bevoegde instantie.
De Orde van Architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, is de krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen
de beslissing van een raad van beroep (Artikelen 24, § 2, 33, eerste lid en 37 Wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
Orde van architecten – Raad van de Orde – Rechtskundig bijzitter – Wraking –
Ontvankelijkheid.
Het recht tot wraking kan niet uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter van
een raad van de Orde van Architecten, die namelijk niet als rechter kan noch mag
optreden (Artikelen 9 en 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten; Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
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Wraking – Raad van beroep – Beslissing – Aard – Cassatieberoep – Termijn.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is
geen beslissing alvorens recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts
openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht
over een geschilpunt uitput (Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
der Architecten; Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
Tucht – Inschrijving op het tableau van de Orde – Architect–werknemer en zelfstandig
architect in bijberoep – Beslissing om betrokkene alleen als loontrekkend architect in te
schrijven.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van architecten om de architect
voortaan enkel in zijn hoedanigheid van loontrekkend architect op het tableau van de
Orde in te schrijven, ook al was hij voorheen ingeschreven als architect–werknemer met
de mogelijkheid om in bijberoep als zelfstandig architect te werken, schaft de
mogelijkheid niet af die hij voorheen had om het beroep van architect uit te oefenen maar
preciseert enkel de voorwaarden van die uitoefening en is bijgevolg geen sanctie van
schrapping. (Art. 21, § 1, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten.)
16 april 2004
C.2003.0342.F
nr. 201
Tucht – Raad van beroep van de Orde van architecten – Wettig verhinderde rechter –
Vervanging – Bevoegde overheid.
De voorzitter van het tuchtgerecht en niet de voorzitter van de raad van de Orde dient de
in art. 779, tweede lid, Ger.W. bedoelde aanwijzing te doen. (Artikelen 779, tweede lid,
en 778 Gerechtelijk Wetboek.)
16 april 2004
C.2003.0342.F
nr. 201
Tucht – Raad van beroep van de Orde van architecten – Wettig verhinderde rechter –
Vervanging – Artikel 779, Ger.W. – Toepasselijkheid.
Art. 779, tweede lid, Ger. W. is ingevolge art. 2 van dat wetboek van toepassing op de
tuchtrechtspleging voor de raad van beroep van de Orde van architecten (Artikelen 2 en
779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 april 2004
C.2003.0342.F
nr. 201
Orde van architecten – Lijst van stagiairs – Inschrijving – Procedure – Raad van beroep
– Beslissing – Weigering – Vereiste meerderheid.
Artikelen 17, § 1, vierde lid, en 31, eerste lid, Architectenwet worden geschonden door de
raad van beroep die de aanvraag tot inschrijving op de lijst van stagiairs afwijst, zonder
dat uit de beslissing of enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de
beslissing met twee derde meerderheid is genomen
6 mei 2004
D.2003.0020.N
nr. 241
Orde van architecten – Provinciale raad – Beslissing bij verstek – Gelijktijdig verzet en
hoger beroep – Beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart.
Wanneer tegen een bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van de Orde
van architecten op dezelfde datum zowel verzet als hoger beroep wordt ingesteld, sluit de
beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart uit dat het beroep nadien eveneens
ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 26, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van
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een Orde der Architecten.)
17 september 2004

D.2003.0019.N

nr. 419

Architectenovereenkomst – Essentiële bestanddelen – Deontologische verplichtingen
inzake budget en honorarium.
De deontologische verplichtingen die de architect moet nakomen inzake budget en
honorarium maken van die elementen geen essentiële bestanddelen van een
architectenovereenkomst. (Artikelen 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek.)
4 november 2004
C.2002.0623.F
nr. 531
Raden van de Orde – Onwettelijke samenstelling.
De omstandigheid dat de leden van de provinciale raad van de Orde van Architecten te
kennen geven dat zij zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de zaak te
behandelen, kan bij verzoeker en bij derden een gewettigde twijfel doen ontstaan nopens
de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad. (Art. 648, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
3 december 2004
C.2004.0487.N
nr. 587

ARTS
Provinciale raad van de Orde der Geneesheren – Assessor – Verwijzing van een
rechtbank naar een andere – Tuchtzaken – Vordering tot onttrekking – Gewettigde
verdenking – Ontvankelijkheid.
Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad
van de Orde der Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter
toekent, noch zijn specifiek statuut maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te
stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in soortgelijke gevallen, het recht toe te
kennen een vordering tot onttrekking in te stellen. (Artikelen 138, tweede lid, 650 en 651
Gerechtelijk Wetboek; Art. 21 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren.)
13 april 2004
C.2004.0147.F
nr. 194
Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Advies van de Medische Raad aan de beheerder –
Geneesheer werd voordien niet gehoord – Advies – Geldigheid.
Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat de medische raad de ziekenhuisgeneesheer
moet horen of hem de gelegenheid moet bieden om gehoord te worden, teneinde
rechtsgeldig het in art. 125 Ziekenhuiswet bedoelde advies te verstrekken; uit de
omstandigheid dat de medische raad die geneesheer niet heeft gehoord of dat hem niet is
gemeld dat de medische raad om advies werd gevraagd, kan niet worden afgeleid dat zijn
recht van verdediging miskend is. (Artikelen 125, eerste lid, 7°, 127 en 128
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 32, § 2, 7° K.B. nr 87 van 10
aug. 1987.)
9 september 2004
C.2003.0410.F
nr. 398
Nationale raad van de Orde – Verkiezingen – Bezwaarschrift – Geen handtekening –
Geldigheid.
Het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de verkiezingen van de leden van
de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der
geneesheren wordt bij een ter post aangetekende brief gestuurd aan de voorzitter van de
raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale raad waarvan de
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reclamant afhangt; de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, is slechts geldig
als hij ondertekend is (Art. 26 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing
van de ontwerp–gewestplannen en gewestplannen.)
23 september 2004
D.2003.0023.F
nr. 432

AUTEURSRECHT
Vergoeding voor kabeltelevisie – Auteursrechten – Overcompleet – Compensatie.
De beslissing dat de auteursrechten die inbegrepen zijn in de vergoeding die, voor de
periode waarvoor auteursrechten aan SABAM zijn verschuldigd, eventueel betaald is aan
een kabelmaatschappij, van die vergoeding worden afgetrokken omdat ze overcompleet
zijn, is niet naar recht verantwoord aangezien het auteursrecht beschermd is, enerzijds, bij
de doorgifte van een werk via de kabel en, anderzijds bij de mededeling ervan via een tv–
toestel dat in een handelszaak ten behoeve van haar cliënteel geplaatst is. (Artikelen 1, 51
en 52 Wet 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en de naburige rechten.)
25 juni 2004
C.2002.0134.F
nr. 358
Wet 30 juni 1994 – Artikel 80 – Intellectuele eigendom – Heling.
De met inbreuk op artikel 80 van de Wet van 30 juni 1994 op materiële drager verkregen
reproductie van een werk dat het voorwerp uitmaakt van een intellectuele eigendom, is
geen door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak in de zin van artikel 505, 1°,
Strafwetboek. (Art. 505, eerste lid Strafwetboek; Art. 80 Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten.)
30 november 2004
P.2004.0834.N
nr. 578

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
BANKVERRICHTINGEN
Cheque – Aan toonder – Identiteit van trekker en betrokkene – Geldigheid.
De cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken is geen geldige cheque;
daaraan kan niet worden verholpen door gegevens buiten de cheque zelf (Art. 6, derde lid
Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de
Eenvormige Wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet.)
22 april 2004
C.2002.0427.N
nr. 214

KREDIETVERRICHTINGEN
Wet Consumentenkrediet – Aanvraag kredietovereenkomst – Informatieplicht – Bewijslast
van het in gebreke blijven.
Op de kredietgever rust de verplichting tot onderzoek naar de informatie over de
financiële toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument die een
kredietovereenkomst aanvraagt; de bewijslast dat de kredietgever in gebreke is gebleven
rust op de consument, onverminderd de verplichting van de kredietgever om, binnen de
wettelijk bepaalde grenzen, tot het bewijs bij te dragen (Artikelen 11 en 15 Wet 12 juni
1991 op het Consumentenkrediet.)
10 december 2004
C.2003.0143.N
nr. 605
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BEDRIJFSREVISOR
Beheer van handelsvennootschappen of van vennootschappen die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap hebben aangenomen – Verbod.
Het verbod voor bedrijfsrevisoren om deel te nemen aan het bestuur van een
handelsvennootschap of van een vennootschap die de rechtsvorm van een
handelsvennootschap heeft aangenomen, tenzij het gaat om professionele
vennootschappen of inter-professionele vennootschappen die door het Instituut zijn
toegelaten, slaat niet alleen op het professioneel beheer (Art. 7bis Wet 22 juli 1953
houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren; Art. 4 K.B. 10 jan. 1994
betreffende de plichten van bedrijfsrevisoren.)
27 februari 2004
D.2003.0018.F
nr. 109

BELASTING
Gelijkheid inzake belastingen – Onderscheid volgens verschillende categorieën van
belastingplichtigen – Vereiste verantwoording.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24
Progressiviteit – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Vereisten.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Coöperatieve vennootschap – Prijsrabatten – Prijsverminderingen.
De prijsrabatten die een coöperatieve vennootschap aan haar vennoten toekent, die
ingeschreven zijn op een reserverekening van haar boekhouding, waarover de vennoten
niet kunnen beschikken en die door hen slechts "naderhand ingeval van uitgifte van
aandelen, stopzetting van activiteiten of uittreding uit de coöperatieve" kunnen worden
afgehaald, zijn geen "prijsverminderingen" in de zin van de artikelen 28, 2° en 77, § 1,
W.B.T.W. (Artikelen 28, 2° en 77, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.)
11 juni 2004
C.2002.0451.F
nr. 316
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Prijsrabatten – Prijsverminderingen – Maatstaf van heffing.
De prijsrabatten die een coöperatieve vennootschap aan haar vennoten toekent, die
ingeschreven zijn op een reserverekening van haar boekhouding, waarover de vennoten
niet kunnen beschikken en die door hen slechts "naderhand ingeval van uitgifte van
aandelen, stopzetting van activiteiten of uittreding uit de coöperatieve" kunnen worden
afgehaald, zijn geen "prijsverminderingen" in de zin van de artikelen 28, 2° en 77, § 1,
W.B.T.W. (Artikelen 28, 2° en 77, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.)
11 juni 2004
C.2002.0451.F
nr. 316
Openbare orde – Overeenkomst – Bestanddelen – Oorzaak – Ongeoorloofde oorzaak –
Miskenning van de rechten van de administratie der belastingen – Volstrekte nietigheid –
Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak.
Een overeenkomst die bedoeld is om afbreuk te doen aan de door een wetgeving van
openbare orde beschermde rechten van de belastingadministratie is volstrekt nietig
wanneer een van de partijen ongeoorloofde bedoelingen had bij het sluiten van die
overeenkomst, zonder dat vereist is dat de medecontractant hiervan op de hoogte was
(Artikelen 1108 en 1134 Burgerlijk Wetboek.)
7 oktober 2004
C.2003.0144.F
nr. 466

BELASTINGEN (MET DE INKOMSTENBELASTINGEN
GELIJKGESTELDE)
Artikel 14, K.B. 8 juli 1970 – Aangewezen ambtenaren – Opsporingsbevoegdheid – Aard.
De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen aangewezen ambtenaren heeft geen strafrechtelijk karakter,
maar is van administratieve aard, zodat de artikelen 460 tot 463 W.I.B. hierop niet
toepasselijk zijn
22 juni 2004
P.2004.0397.N
nr. 347

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Cassatie – Verplichting – Uitzondering.
Wanneer blijkt dat een beslissing in een zaak die aanhangig is bij een nationaal
rechtscollege waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor een beroep volgens het
nationale recht, de oplossing impliceert van een interpretatiemoeilijkheid betreffende een
voor de landen van de Benelux gemeenschappelijke rechtsregel, is dat nationale
rechtscollege verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux–Gerechtshof, indien het
van oordeel is dat een beslissing over voormeld punt noodzakelijk is voor zijn beslissing;
dat nationale rechtscollege is daartoe niettemin niet gehouden, indien het van oordeel is
dat de betrokken vraag geen redelijke twijfel kan doen ontstaan (Art. 6, derde en vierde
lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux–gerechtshof.)
26 april 2004
C.2003.0319.F
nr. 220
Benelux Merkenwet – Inbreuk – Goederen – Terugvordering – Onmogelijkheid –
Tegenwaarde – Vraag om uitlegging – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene
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rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof
van cassatie rijst, zoals de vraag of de merkhouder in geval van kwade trouw en bij
onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte
recht heeft de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee
de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen, is het Hof verplicht die vraag aan
het Benelux–Gerechtshof voor te leggen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende
de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Art. 13bis Eenvormige
Beneluxwet op de merken.)
13 mei 2004
C.2002.0614.N
nr. 259
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 over de uitlegging van een rechtsregel die gemeenschappelijk is voor
België, Luxemburg en Nederland, die als zodanig is aangemerkt krachtens art. 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux–gerechtshof, voor het
Hof van cassatie is gerezen, zoals de vraag of, inzake dwangsom, de veroordeling tot
betaling van een geldsom betrekking heeft op het bevel dat het hof van beroep bij de
uitspraak over het hoger beroep tegen een beslissing van de beslagrechter, aan de
belastingadministratie heeft gegeven om aan de wederpartij een geldsom terug te betalen
die overeenstemt met een krediet, moet het Hof van cassatie in de regel die vraag aan het
Benelux–gerechtshof stellen
2 september 2004
C.2003.0076.F
nr. 376

VERDRAGSBEPALINGEN
Artikelen 6bis en 6ter – Depot – Inschrijving – Benelux–merkenbureau – Onderzoek –
Benelux Merkenwet – Beslissing – Omvang – Hof van beroep – Bevel tot inschrijving –
Perken.
Het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel van
Luxemburg mag slechts een bevel tot inschrijving van een depot geven voor bepaalde
waren of diensten van een klasse in zoverre het Benelux–Merkenbureau, na onderzoek,
ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet
alleen een beslissing die dezelfde volledige klasse aanbelangde (Artikelen 6bis en 6ter
Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
13 mei 2004
C.2000.0472.N
nr. 257
Inschrijving – Benelux–merkenbureau – Weigering – Hof van beroep – Toetsing –
Benelux Merkenwet – Artikelen 6bis en 6ter – Depot.
Het hof van beroep te Brussel, waartoe de deposant, na de weigering van het Benelux–
Merkenbureau het depot in te schrijven, zich wendt teneinde een bevel tot inschrijving
van het depot te verkrijgen, kan alleen oordelen of die weigering al dan niet terecht is, wat
inhoudt dat dit hof alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het bureau heeft beslist of had moeten beslissen en waaruit is af te leiden dat dit hof geen
kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het bureau vallen of die
niet aan het bureau zijn voorgelegd (Artikelen 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de
merken.)
13 mei 2004
C.2000.0472.N
nr. 257
Benelux–Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken – Artikel 5.1 –
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokken persoon van
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Belgische nationaliteit – Toepasselijkheid.
Art. 5.1, Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken,
luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet
toepasselijk op een door het Groothertogdom Luxemburg uitgevaardigd Europees
aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de wet van 19 dec. 2003
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Benelux–Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken – Beëindiging
– Grondslag.
Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad van de
Europese Unie van 13 juni 2002 hebben België en Luxemburg zich deels teruggetrokken
uit het Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken; de
eenparige goedkeuring van het Kaderbesluit door de lidstaten houdt een raadpleging in in
de zin van art. 54, b, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Vereiste
–
Benelux–Overeenkomst
betreffende
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen
bij de Overeenkomst – Staat – Verhaal – Grove fout.
Wanneer de Staat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder of
houder van een hem toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed die
met dat voertuig was veroorzaakt door een grove fout van de bestuurder of van de houder
ervan, kan hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling vorderen van
de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten betalen; hiertoe is niet vereist dat
de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove fout zou hebben
voorbehouden. (Art. 11, § 2 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art. 14, § 1, eerste lid
Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen; Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen.)
16 december 2004
C.2003.0156.N
nr. 615
Benelux–Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst – Staat –
Verzekering – Vrijstelling – Verplichting tot dekking – Verhaal – Voorwaarde.
Wanneer de Staat overeenkomstig artikel 2, § 1, onder 3, van de Benelux–Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de
verplichting tot verzekering is vrijgesteld, doch krachtens zijn nationale wet ertoe is
gehouden zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houders en bestuurders van
de hem toebehorende rijtuigen te dekken, verzet artikel 11, § 2, van de
Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Benelux–Overeenkomst er zich niet
tegen dat hij een recht van verhaal uitoefent, in zoverre een verzekeraar zich dat recht zou
hebben kunnen voorbehouden (Art. 11, § 2 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art. 11,
tweede lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen.)
16 december 2004
C.2003.0156.N
nr. 615

BEROEPSGEHEIM
Advocaat – Verdachte activiteiten – Onderzoek in strafzaken – Onderzoeksrechter –
Inbeslagname van stukken.
Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de
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noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen,
maar noch die bepaling noch art. 8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik
door een onderzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de verdachte
activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de onderzoeksrechter
voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks– en
vonnisgerechten. (Art. 458 Strafwetboek; Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 juni 2004
P.2004.0424.F
nr. 313

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
INTERNERING
Herroeping van de probatieopschorting – Geestestoestand van de beklaagde.
De omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert
dat hij op het ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht,
staat niet eraan in de weg dat de rechter die over een vordering tot herroeping van die
probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat de beklaagde op het ogenblik van
de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van krankzinnigheid hetzij in
een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden. (Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 januari 2004
P.2003.0777.N
nr. 1

HOGE COMMISSIE
Cassatieberoep door raadsman van geïnterneerde – Verklaring van cassatieberoep aan
gemachtigde in inrichting – Geldigheid.
Ontvankelijk cassatieberoep tegen een beslissing van de Hoge commissie tot bescherming
van de maatschappij kan worden ingesteld door de raadsman van de geïnterneerde bij
wijze van een verklaring aan de afgevaardigde van de directeur van de inrichting
15 juni 2004
P.2004.0712.N
nr. 326

BESLAG
ALGEMEEN
Beslagrechter – Bevoegdheid – Uitvoerbaarheid van een uitvoerbare titel – Beslissing in
kort geding – Gezag van gewijsde.
Doet geen afbreuk aan art. 1039 Ger.W. dat bepaalt dat beschikkingen in kort geding geen
nadeel toebrengen aan de zaak zelf, de beslagrechter die, bij het beslechten van een
executiegeschil, zich beroept op het gezag van gewijsde van een door de kort–
gedingrechter ter zake van de uitvoerbaarheid van een uitvoerbare titel genomen
beslissing (Artikelen 1395 en 1489 Gerechtelijk Wetboek.)
27 mei 2004
C.2003.0069.N
nr. 290

BEWAREND BESLAG
Exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar – Vonnis dat tot titel heeft gediend
bij exploot gevoegd – Betekening.
Het exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar van een bewarend beslag onder
derden, waarbij een afschrift is gevoegd van het vonnis dat tot titel voor het bewarend
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beslag heeft gediend, geldt niet als betekening van dat vonnis aan de beslagen schuldenaar
en doet de appeltermijn niet ingaan.
21 mei 2004
C.2003.0558.F
nr. 275
Uitvoerend beslag op onroerend goed – Toewijzing – Rangregeling – Notaris – Proces–
verbaal – In aanmerking te nemen schuldeisers.
De notaris die benoemd is om het proces–verbaal van rangregeling op te maken kan niet
slechts rekening houden met de schuldeisers aan wie het beslag gemeen is geworden door
de vermelding bepaald in artikel 1584 Ger. W., met de schuldeisers die een bewarend
beslag op onroerend goed hebben laten overschrijven en met de schuldeisers die verzet
hebben gedaan tegen de prijs ingevolge artikel 1642 van dat wetboek (Artikelen 1642 en
1643 Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2004
C.2002.0033.F
nr. 291

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Beslagrechter – Bevel tot verkoop uit de hand in het belang van partijen – Voorafgaande
voorwaarden.
In geval van uitvoerend beslag op onroerend goed mag de beslagrechter, krachtens artikel
1580bis, eerste en derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, de verkoop uit de hand van het
in beslag genomen onroerend goed in het belang van de partijen slechts bevelen, na de
hypothecaire of bevoorrechte schuldeisers, degenen die een bevel of een exploot van
beslaglegging hebben laten overschrijven, de beslagene en desgevallend de derde houder
te hebben gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk te hebben opgeroepen. (Art. 1580bis
Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2004
C.2002.0256.N
nr. 91
Derde–beslagene – Betaling aan de derde–beslaglegger.
Wanneer de derde–beslagene de sommen waarvoor het derden–beslag werd gelegd betaalt
aan de derde–beslaglegger betaalt hij onverschuldigd; het feit dat de wet voor dit geval
nog een mogelijke bijkomende sanctie te zijnen laste bepaalt sluit zulks niet uit.
(Artikelen 1540 en 1543 Gerechtelijk Wetboek.)
24 september 2004
C.2003.0133.N
nr. 433

ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Minnelijke aanzuiveringsregeling – Gebrek aan
goedkeuring door alle belanghebbenden – Ten onrechte aangenomen door de rechter –
Omzetting in een gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Modaliteiten.
De appelrechter die oordeelt dat de eerste rechter ten onrechte het bestaan van een
minnelijke aanzuiveringsregeling heeft aangenomen wegens het gebrek aan
overeenstemming van alle belanghebbenden, kan deze regeling niet als een gerechtelijke
aanzuiveringsregeling opleggen zonder dat aan de schuldenaar de mogelijkheid wordt
geboden om de in artikel 1675/12 van het Ger. W. bedoelde maatregelen te vragen.
(Artikelen 1675/10, 1675/11, 1675/12 en 1675/13 Gerechtelijk Wetboek.)
5 februari 2004
C.2001.0605.N
nr. 62
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Collectieve schuldenregeling – Beslagrechter – Aanzuiveringsregeling – Bevoorrechte
schuldvordering – Hypothecaire interest – Beschikking van toelaatbaarheid – Gevolgen
betreffende de interest.
De interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, worden louter door
de uitwerking van de beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort en ze
kunnen hun loop slechts hervatten, behalve in de gevallen die op beperkende wijze
worden opgesomd in art. 1675/7, §4, Ger.W., indien de aanzuiveringsregeling zulks
bepaalt (Art. 1675/7 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2004
C.2003.0017.F
nr. 217
Beslag inzake namaak – Beschikking – Voorlopige tenuitvoerlegging – Intrekking – Risico
– Toepasselijkheid.
De bepaling krachtens welke degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis,
waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen
risico vindt geen toepassing op de tenuitvoerlegging van een beslissing die werd
ingetrokken op grond van de bepaling die de beslagene, in geval van veranderde
omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij
toelating tot beslag inzake namaak wordt verleend, te vragen (Artikelen 1398, tweede lid,
en 1419, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 september 2004
C.2003.0136.N
nr. 401
Collectieve schuldenregeling – Beslagrechter – Aanzuiveringsregeling – Bevoorrechte
schuldvordering – Interesten gewaarborgd door hypotheek – Beschikking van
toelaatbaarheid.
Onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling heeft de beschikking
van toelaatbaarheid tot gevolg dat, voor de duur van de procedure, de rente wordt
geschorst, ook al wordt zij gewaarborgd door een hypotheek (Art. 1675/7, § 1, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
15 oktober 2004
C.2002.0442.N
nr. 486

BETALING
Interesten – Moratoire interesten – Overheidsopdrachten – Werken – Termijn –
Overschrijding – Einddatum.
De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van
de hem verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de
overeenkomst geen aanleiding geeft tot betwisting, wordt berekend naar rato van het
aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve betaling en niet tot de dag
waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post– en girodienst
overmaakt (Artikelen 15.A, 3° en 15.D M.B. 14 okt. 1964.)
18 maart 2004
C.2001.0560.N
nr. 153

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Beslissing bij verstek gewezen – Betekening.
Onder betekening van een bij verstek gewezen beslissing moet worden verstaan de
afgifte, bij deurwaardersexploot, van een eensluidend verklaard
6 oktober 2004
P.2004.0719.F
nr. 459
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Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds – Werken voor rekening van de Staat
– Dagvaarding – Betekening – Vereiste.
Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende voor
rekening van de Staat, wordt vereist dat de dagvaarding betekend wordt binnen de
wettelijke termijn, hetzij aan de Staat, hetzij aan het Wegenfonds, maar wordt niet vereist
dat de dagvaarding zou betekend worden binnen dezelfde termijn aan het Wegenfonds.
(Artikelen 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 aug. 1955 betreffende het
Wegenfonds; Art. 18, § 2 M.B. 10 aug. 1977.)
8 oktober 2004
C.2003.0619.N
nr. 468

EXPLOOT
Betekening.
Luidens art. 32,1° Ger. W. wordt onder betekening verstaan de afgifte van een afschrift
van de akte bij deurwaardersexploot; de betekening strekt ertoe een akte van rechtspleging
officieel ter kennis van de geadresseerde te brengen (Art. 32, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
21 mei 2004
C.2003.0558.F
nr. 275
Exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar – Vonnis dat tot titel heeft gediend
bij exploot gevoegd – Betekening.
Het exploot van aanzegging aan de beslagen schuldenaar van een bewarend beslag onder
derden, waarbij een afschrift is gevoegd van het vonnis dat tot titel voor het bewarend
beslag heeft gediend, geldt niet als betekening van dat vonnis aan de beslagen schuldenaar
en doet de appeltermijn niet ingaan.
21 mei 2004
C.2003.0558.F
nr. 275

GERECHTSBRIEF
Vordering in kort geding – Hoger beroep – Verzoekschrift – Griffier – Kennisgeving bij
gerechtsbrief – Verschijningstermijn – Begin.
De termijn van verschijning van twee dagen die in acht dient genomen te worden wanneer
betreffende een vordering in kort geding het hoger beroep wordt ingesteld bij
verzoekschrift dat door de griffier aan de gedaagde partij en aan haar advocaat bij
gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, wordt gerekend vanaf de dag na de afgifte van de
gerechtsbrief aan de postdienst, en niet vanaf de dag na de ontvangst ervan (Artikelen
32,2°, 1056,2°, 1040 en 1035 tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2004
C.2003.0498.N
nr. 571

ALLERLEI
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Hoger beroep – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Voorgeschreven kennisgevingen – Adres bestanddeel van het
ten laste gelegd misdrijf.
Is geen regelmatige kennisgeving in de zin van artikel 135, § 3, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, de kennisgeving gedaan aan het adres van de vermoedelijke feitelijke
verblijfplaats van de inverdenkinggestelde dat een element is van het hem ten laste
gelegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen (Art. 135, § 3, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
30 november 2004
P.2004.1271.N
nr. 579
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BETICHTING VAN VALSHEID
Strafzaken – Cassatiegeding – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep.
De vordering tot betichting van valsheid, die n.a.v. een cassatieberoep in strafzaken wordt
ingesteld, bestaat erin het bewijs uit een voorgelegd stuk te betwisten, dat een bewijs
oplevert zolang het niet van valsheid wordt beticht
7 april 2004
P.2004.0061.F
nr. 190
Strafzaken – Cassatiegeding – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een
cassatieberoep – Stuk dat van valsheid kon worden beticht voor het gerecht in feitelijke
aanleg – Ontvankelijkheid.
Krachtens art. 907, tweede lid, Ger.W., dat van toepassing is in strafzaken, kunnen in het
cassatiegeding alleen die stukken van valsheid worden beticht waartegen zulke betichting
niet mogelijk is geweest vóór het gerecht in hoogste feitelijke aanleg (Art. 907, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Strafzaken – Valsheidsvordering ingesteld naar aanleiding van een cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
De valsheidsvordering die alleen gericht is tegen een beschikking van de raadkamer die
voor de oplossing van het cassatieberoep geen belang vertoont, is niet ontvankelijk
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623

BEURS
Gemeente – Terbeschikkingstelling van een pand aan de Beurscommissie –
Rechtsverhouding.
Het arrest dat oordeelt dat de Beurscommissie geen houder van een domeinconcessie is en
dat de verhouding tussen de gemeente en de Beurscommissie betreffende het ter
beschikking stellen aan laatstgenoemde van een pand door de gemeente geen contractuele
verhouding is, maar dat zij slechts door het publiek recht wordt beheerst en georganiseerd
is volgens de bepalingen van het Wetboek van Koophandel, verantwoordt naar recht zijn
beslissing dat de artikelen 1302 en 1733 B.W. niet van toepassing zijn (Artikelen 1302 en
1733 Burgerlijk Wetboek; Art. 106 van titel V van Boek I Wetboek van Koophandel.)
16 april 2004
C.2003.0198.F
nr. 200

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Hoofdvordering die in laatste aanleg wordt berecht – Tegenvordering om de regels inzake
de aanleg te omzeilen – Hoger beroep van de partij die de tegenvordering heeft ingesteld
– Ontvankelijkheid.
Wanneer, ingevolge de samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het
bedrag van de tegenvordering wegens roekeloze en tergende vordering, de appelrechter
uitspraak moet doen op het hoger beroep van de partij die de tegenvordering had
ingesteld, mag hij oordelen dat de tegenvordering uitsluitend was ingegeven door de wil
de regels van de aanleg te omzeilen en kan hij, op grond van het aldus onrechtmatig
vervolgd belang, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren. (Artikelen 617 en 620
Gerechtelijk Wetboek.)
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8 januari 2004

C.2001.0453.N

nr. 6

Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsgerechten – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering
–
Ziektekostenverzekering
–
Overeenkomst
–
Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en verplichtingen – Betwisting.
De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met
de rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en
administratieve betrekkingen tussen de verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen
regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en de zorgverleners die tot die
overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis nemen van
die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het
arbeidshof en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (Artikelen 42,
49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet
van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
12 januari 2004
S.2003.0066.F
nr. 15
Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking.
De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het
werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve stand van verzoeker
wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Raad van State (Artikelen 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 februari 2004
C.2003.0428.F
nr. 81
Bepaling van de aanleg – Vordering – Waarde van de vordering – Begroting – Wijziging
van de vordering in de loop van het geding.
Indien de vordering, waarvan de waarde moet worden bepaald met uitsluiting van de
gerechtelijke interesten en van alle gerechtskosten alsook van de dwangsommen, in de
loop van het geding is gewijzigd, wordt de aanleg bepaald door de som die in de laatste
conclusie wordt gevorderd. (Artikelen 557 en 618 Gerechtelijk Wetboek.)
19 februari 2004
C.2002.0208.N
nr. 89
Ondernemingsraad en veiligheidscomité – Oprichting – Beroep buiten de
verkiezingsprocedure – Juridische entiteiten – Technische bedrijfseenheid – Vonnis –
Hoger beroep.
Hoger beroep is mogelijk tegen het vonnis dat door de arbeidsrechtbank is gewezen op
een beroep, dat buiten de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 vastgestelde
verkiezingsprocedure is ingesteld en dat ertoe strekt de rechter te doen nagaan of twee of
meer juridische entiteiten tezamen een technische bedrijfseenheid vormen (Art. 24 Wet
van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; Art. 79 Wet 4 aug. 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Art. 616
Gerechtelijk Wetboek.)
8 maart 2004
S.2002.0051.F
nr. 129
Arbeidsgerechten – Administratieve sanctie – Draagwijdte – Administratieve geldboete
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toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten.
Artikel 583, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing, wanneer,
enerzijds, de administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in
de artikelen 578 tot 582 van genoemd wetboek, krachtens de voormelde wetgeving door
de rechtbank worden opgelegd (Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 juni 2004
S.2003.0136.F
nr. 320
Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsgerechten – Administratieve sanctie –
Draagwijdte – Administratieve geldboete toepasselijk in geval van inbreuk op sommige
sociale wetten.
Artikel 583, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vindt alleen toepassing, wanneer,
enerzijds, de administratieve sancties bepaald bij de wetten en verordeningen bedoeld in
de artikelen 578 tot 582 van genoemd wetboek, krachtens de voormelde wetgeving door
de rechtbank worden opgelegd (Art. 583, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 juni 2004
S.2003.0136.F
nr. 320
Arbeidsrechtbank – Grenzen – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel. Bijzondere regels –
Slachtoffer – Bepalingen die het statuut regelen – Toepassing.
De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op
de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking
hebben op de toepassing van de bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van
de voormelde ongevallen regelt (Art. 19 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; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede
lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2004
S.2003.0071.F
nr. 608
Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Grenzen – Arbeidsongeval –
Overheidspersoneel. Bijzondere regels – Slachtoffer – Bepalingen die het statuut regelen
– Toepassing.
De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de geschillen die geen betrekking hebben op
de toepassing van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, maar die betrekking
hebben op de toepassing van de bepalingen die het statuut van het slachtoffer van een van
de voormelde ongevallen regelt (Art. 19 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; Artikelen 9, tweede lid, 556, tweede
lid, en 579, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2004
S.2003.0071.F
nr. 608

STRAFZAKEN
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Internationaal humanitair recht – Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949 – Universele bevoegdheid – "Standstill"–verplichting –
Toepassing.
De gemeenschappelijke bepaling van de artikelen 49, 50, 129 en 146, Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949, verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in
gebreke blijven een universele bevoegdheid toe te kennen en verbiedt hem evenmin om,
wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening ervan vervolgens te
beperken of zelfs afstand ervan te doen
14 januari 2004
P.2003.1310.F
nr. 19
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Gevolgen – Zelfde feit – Onderzoeksgerecht – Misdaad – Correctionalisering – Andere
kwalificaties.
De correctionalisering van een misdaad door het onderzoeksgerecht geldt voor alle
kwalificaties van het feit, op voorwaarde dat dit feit naar recht vatbaar blijft voor
correctionalisering en dat de eventuele strafverzwaring waarin de wet voorziet, niet volgt
uit een omstandigheid die het onderzoeksgerecht niet kende of die het niet in aanmerking
heeft laten komen
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Artikel 7,
§ 2 V.T.Sv. – Voorafgaand officieel bericht.
Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, aan geen vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een
kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze het aangegeven misdrijf zou
kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om vervolging in te
stellen
11 mei 2004
P.2004.0660.N
nr. 252
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht door een vreemdeling – Bevoegdheid van het Belgisch gerecht –
Voorwaarden – Getroffene – Vreemdeling, kandidaat–vluchteling, die op het ogenblik van
de feiten minder dan drie jaar wettig in België verblijft – Prejudicieel geschil.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 10, 1° bis, V.T.Sv., moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 10,
1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Bevoegdheid van het Belgisch gerecht –
Voorwaarden – Inverdenkinggestelde aangetroffen in België – Uitzonderingen.
De bevoegdheid die art. 12bis V.T.Sv. aan de Belgische gerechten toekent, heeft
betrekking op de misdrijven die omschreven worden in elk verdrag dat door België is
goedgekeurd en een verplichte regel tot uitbreiding van de bevoegdheid bevat die afwijkt
van het strafrechtelijk territorialiteitsbeginsel; noch de artikelen 146 en 147 van de
Conventie van Genève van 12 augustus 1949, noch het Verdrag van Rome van 17 juli
1998 houdende het statuut van het Internationaal Strafgerechtshof, noch het Verdrag van
10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, noch enig internationale rechtsnorm verplicht de Belgische
gerechten thans ambtshalve een universele bevoegdheid bij verstek uit te oefenen (Art.
12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Politierechtbank – Verkeersongeval.
Een ongeval waarbij middelen van vervoer te land, zoals een motorfiets, betrokken zijn en
dat zich heeft voorgedaan op een niet–openbaar terrein, dat evenwel openstaat voor een
bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor een motorcrosswedstrijd die
toegankelijk is voor het publiek is een verkeersongeval in de zin van artikel 138, 6°bis,
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Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 11 juli 1994 waarvan de
politierechtbank kennis neemt
25 mei 2004
P.2004.0193.N
nr. 282
Correctionele rechtbank belast met de kennisneming van verscheidene, aan beklaagde ten
laste gelegde misdrijven – Met andere misdrijven samenhangend misdrijf, gepleegd toen
de beklaagde nog geen volle achttien jaar oud was.
Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de correctionele
rechtbank aanhangig worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van
artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, terwijl de beklaagde ten tijde van één van
die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dat misdrijf niet
behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, blijft de
correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, ook al hangen die samen met
het feit waarvoor zij niet bevoegd is
22 september 2004
P.2004.0931.F
nr. 427
Strafvordering – Overlijden van de inverdenkinggestelde vooraleer de zaak bij de
bodemrechter is aanhangig gemaakt – Rechtverkrijgenden.
Wanneer de inverdenkinggestelde is overleden vooraleer de zaak bij de bodemrechter is
aanhangig gemaakt, kan de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn rechtverkrijgenden niet
meer worden voortgezet voor de strafrechter
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Rechtstreekse dagvaarding – Wanbedrijf – Bestanddeel – Misdaad.
Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het
bestaan van dat wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een
rechtstreekse dagvaarding zodat de correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren,
ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem niet wordt vervolgd. (Art. 182
Wetboek van Strafvordering.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Territoriale bevoegdheid – Douane en accijnzenwet – Artikel 257, § 1, Douane en
accijnzenwet – Niet–aanzuivering of niet–wederoverlegging van douane– of
accijnsdocumenten – Communautair douanevervoer – Onttrekking aan de doorvoer in
andere lidstaat deze van het kantoor van uitreiking – Samenhangende misdrijven.
De omstandigheid dat het misdrijf van niet–aanzuivering of wederoverlegging van
douane– of accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, § 1, A.W.D.A., volgens de tekst
zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking aan de doorvoer is gepleegd, om
kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit douanevervoer
(Art. 36.1 E.E.G.–Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976; Art. 257, § 1
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
7 december 2004
P.2004.1154.N
nr. 595
Materiële bevoegdheid – Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen
inlichtingen – Aard van het misdrijf.
Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door middel van
gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften, vereist geen beoordeling van een mening en
is derhalve geen drukpersmisdrijf, zodat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan
de correctionele rechtbank. (Art. 150 Grondwet 1994; Art. 460ter Strafwetboek.)
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7 december 2004

P.2004.1006.N

nr. 594

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Feitelijke vermoedens – Inkomstenbelastingen – Aanslagprocedure – Onaantastbare
beoordeling door de bodemrechter – Hof van Cassatie – Toetsing.
De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij
steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn
oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit
die feiten volgen; het Hof gaat slechts na of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke
vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde
feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen
worden verantwoord (Artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek; Art. 340 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
22 oktober 2004
F.2003.0028.N
nr. 502

BURGERLIJKE ZAKEN
Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend feit – Op de algemene ervaring berustend feit.
Het feit dat een rekening in vrij beheer in het buitenland een vrij aanzienlijk deposito
vereist, is geen algemeen bekend feit noch een op de algemene ervaring berustend feit,
maar wel een feit dat, aangezien het uit geen enkel stuk blijkt waarop het Hof vermag acht
te slaan, de appelrechters uit hun eigen wetenschap bekend was
23 januari 2004
F.2002.0056.F
nr. 40
Draagwijdte – Cassatiemiddel.
Vermoedens zijn een manier om een feit te bewijzen zodat het middel dat de schending
aanvoert van de artikelen 1349 en 1353 B.W. en opkomt tegen de beslissing van de
rechter om een fout bij een partij in aanmerking te nemen op grond van de feiten die hij
heeft vastgesteld, een grief is die geen verband houdt met die bepalingen (Artikelen 1349
en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
26 maart 2004
C.2002.0038.F
nr. 170
Bewijslast – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Oorzakelijk verband.
Degene die schadevergoeding vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade,
zoals ze zich heeft voorgedaan, een oorzakelijk verband bestaat; genoemd verband
veronderstelt dat, zonder de fout, de schade niet had kunnen ontstaan, zoals ze zich heeft
voorgedaan (Artikelen 1315, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174
Uitlegging – Uitlegging niet onverenigbaar met de bewoordingen – Andersluidende
uitlegging mogelijk.
De bewijskracht van een akte wordt niet geschonden door de rechter die van die akte een
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is, ook al is van die
akte een andersluidende uitlegging mogelijk (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk
Wetboek.)
15 april 2004
C.2001.0547.N
nr. 198
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Overlegging van een stuk – Taak van de rechter.
De rechter heeft de mogelijkheid maar niet de verplichting de overlegging van een stuk te
bevelen (Artikelen 871 en 877 Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0503.N
nr. 337
Bewijslast – Wederkerige overeenkomst – Verbintenissen – Vordering tot uitvoering –
Uitvoering door eiser van zijn eigen verbintenissen – Bewijs – Bewijslast.
Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de partijen
bij een wederkerige overeenkomst moet de partij bij zo'n overeenkomst die de uitvoering
vordert van de op de tegenpartij rustende verbintenissen nadat eerstgenoemde haar eigen
verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die verbintenissen heeft uitgevoerd, of
aangeboden heeft ze uit te voeren. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
25 juni 2004
C.2003.0326.F
nr. 361
Aanbod van bewijs door getuigen – Afwijzing – Wettigheid – Vermoedens.
De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij oordeelt dat
het tegendeel van de feiten waarop het aanbod van bewijs betrekking heeft reeds door
vermoedens vaststaat (Art. 915 Gerechtelijk Wetboek.)
28 juni 2004
S.2003.0120.F
nr. 365
Vordering gegrond op een misdrijf – Bestanddelen – Rechtvaardigingsgrond.
Wanneer een rechtsvordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een overtreding
van de strafwet, moet degene die de rechtsvordering instelt, bewijzen dat de bestanddelen
van het misdrijf voorhanden zijn en, indien verweerder een rechtvaardigingsgrond
aanvoert die niet alle geloofwaardigheid mist, moet hij bewijzen dat die
rechtvaardigingsgrond niet bestaat (Art. 1315 Burgerlijk Wetboek; Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
30 september 2004
C.2003.0527.F
nr. 445
Bewijslast
–
Verzekering
–
W.A.M.–verzekering
–
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds – Vergoedingsverplichting – Houder van het motorrijtuig – Geen
verzekering – Kennis.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat beweert van dekking jegens de houder
van het voertuig bevrijd te zijn, moet bewijzen dat laatstgenoemde wist dat de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe het voertuig aanleiding kan geven, niet regelmatig gedekt was
(Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 79 en 80 Wet van 9 juli 1975
betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 17, § 1, 3° K.B. 16 dec. 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
4 november 2004
C.2002.0533.F
nr. 530
Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de feiten waarvan een partij het bewijs
aanbiedt, op zichzelf voldoende bepaald en ter zake dienend zijn (Art. 915 Gerechtelijk
Wetboek.)
5 november 2004
C.2003.0503.N
nr. 535
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Privé–detective – Bespieden – Beelden – Personen – Voor het publiek niet toegankelijke
plaatsen – Beoordeling – Regelmatigheid – Plaats.
Voor de beoordeling van de regelmatigheid van het bespieden of het nemen van beelden
van personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, is niet
determinerend de plaats waar, op dat ogenblik, de privé–detective zich bevindt, maar wel
de plaats waar die personen zich bevinden (Art. 5 Wet 19 juli 1991.)
5 november 2004
C.2003.0438.N
nr. 534
Bewijslast – Schade – Patiënt – Arts – Informatieplicht – Verzuim.
De patiënt die aanvoert dat de arts niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, en dat hij
daardoor schade heeft geleden, dient het bewijs daarvan te leveren (Art. 870 Gerechtelijk
Wetboek.)
16 december 2004
C.2003.0407.N
nr. 616
Bewijslast – Schade.
Bij een civielrechtelijke betwisting inzake te vergoeden schade behoort de bewijslast van
de fout, de schade en het oorzakelijk verband aan degene die vergoeding vordert voor de
schade die hij heeft geleden (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1315, tweede lid
Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2003.0407.N
nr. 616
Beoordelingsvrijheid – Negatief feit.
De rechter vermag weliswaar te oordelen dat het bewijs van een negatief feit niet met
dezelfde striktheid als het bewijs van een bevestigend feit behoeft te worden geleverd,
maar vermag niet de eisende partij van dit bewijs te ontslaan en de tegenpartij het bewijs
van het tegengestelde positief feit op te leggen
16 december 2004
C.2003.0407.N
nr. 616

STRAFZAKEN
Regelmatigheid – Onderzoek geopend – Verdaging van de uitspraak – Feitelijke
beoordeling – Recht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs,
zonder de afloop van een daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt
immers in feite in hoeverre dat onderzoek noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen
m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Persoonlijke verschijning – Gerechtelijk Wetboek – Artikel 1000 – Toepassing.
De bepaling van art. 1000, Ger. W., die o.m. met verwijzing naar art. 939 van datzelfde
wetboek, voorschrijft dat de verklaringen die de partijen afleggen tijdens hun met
toepassing van art. 992 van dat wetboek bevolen persoonlijke verschijning op schrift
worden gesteld, houdt geen verband met de rechtspleging die voor de strafgerechten
gevolgd wordt. (Artikelen 939, 992 en 1000 Gerechtelijk Wetboek.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
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Bewijslast – Wegverkeer – Overtreding – Titularis van de nummerplaat – Vermoeden van
schuld – Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld.
Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v.
de titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld
in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake de politie van
het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd, zodat zij geen
onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in art. 6.2 EVRM
is uitgedrukt (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Wegverkeer – Vluchtmisdrijf – Dader niet geïdentificeerd – Vermoeden van schuld –
Toepassing.
Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van art. 67bis,
Wegverkeersreglement, is het door dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van
toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de vaststelling van die overtreding
niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld wegens
overtreding van het wegverkeersreglement. (Artikelen 33 en 67bis Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Wegverkeer – Besturen van een voertuig zonder rijbewijs – Bewijs – Identificatie van de
bestuurder.
Het bewijs van het in art. 30, § 1, 1°, Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is niet
afhankelijk van de voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij
het voertuig bestuurde waarmee hij het misdrijf heeft gepleegd. (Art. 30, § 1, 1° Wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling door de rechter.
Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs te beoordelen
in het licht van de artikelen 6, EVRM en 14, IVBPR, rekening houdende met de
elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs
verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; hij kan
bij dit oordeel, onder meer, één of het geheel van volgende omstandigheden in afweging
nemen: hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van
misdrijven is belast, al dan niet de onrechtmatigheid opzettelijk heeft begaan; hetzij dat de
ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt; hetzij dat het
onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel element van het bestaan van het
misdrijf betreft.
23 maart 2004
P.2004.0012.N
nr. 165
Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting.
Ofschoon naar Belgisch recht het gebruik van bewijs dat de overheid die met de
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast of een aangever met
het oog op het leveren van dat bewijs hebben verkregen ingevolge een misdrijf, met
miskenning van een regel van het strafprocesrecht, ingevolge een schending van het recht
op privacy, met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van het
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recht op menselijke waardigheid, in principe, niet geoorloofd is, mag de rechter alleen dan
geen rekening houden met een onrechtmatig verkregen bewijs: 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
23 maart 2004
P.2004.0012.N
nr. 165
Eerlijk proces – Vonnisgerecht – Verwijderde stukken – Gevolg – Samenstelling van de
zetel.
Noch art. 6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het
dossier van de rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het
heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat
gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de rechters die een dergelijke beslissing
hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2004
P.2004.0124.F
nr. 211
Proces–verbaal – Aanwending door het openbaar ministerie of de politie van een proces–
verbaal uit een ander strafdossier – Artikel 125 Tarief Strafzaken – Toepasselijkheid.
Artikel 125 Tarief Strafzaken heeft niets uitstaande met het gebruik van een stuk uit een
strafdossier door het openbaar ministerie of de politie.
11 mei 2004
P.2004.0327.N
nr. 251
Bewijs van misdrijf – Toepassing van artikel 1353, B.W..
Behoudens de in art. 16 V.T. Sv. bedoelde gevallen is art. 1353 B.W. dat van toepassing
is op het bewijs van de verbintenissen, niet van toepassing voor het bewijs van een
misdrijf
25 mei 2004
P.2004.0189.N
nr. 281
Verhoor in het algemeen – Inverdenkinggestelde – Proces–verbaal van verhoor –
Verklaringen – Correctie.
De verbalisanten hoeven in de tekst zelf van de verklaringen die in het proces–verbaal van
het verhoor van de inverdenkinggestelde vermeld worden, de door laatstgenoemde
betwiste bewoordingen niet te verbeteren. (Art. 47bis, § 4 Wetboek van Strafvordering.)
2 juni 2004
P.2004.0627.F
nr. 299
Geen bijzonder bewijsmiddel – Brandstichting – Verzwarende omstandigheid –
Aanwezigheid van een of meer personen.
Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de
brandstichting moest vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op het
ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk vermoeden van schuld; het maakt slechts
toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden geleverd door
middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen (Art. 518
Strafwetboek.)
8 juni 2004
P.2003.1740.N
nr. 308
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Brandstichting – Verzwarende omstandigheid – Aanwezigheid van een of meer personen
– Wettelijk vermoeden van schuld.
Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de
brandstichting moest vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op het
ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk vermoeden van schuld; het maakt slechts
toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden geleverd door
middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen (Art. 518
Strafwetboek.)
8 juni 2004
P.2003.1740.N
nr. 308
Onwettige of onregelmatige bewijzen – Andere bewijselementen.
De regels betreffende de bewijsvoering vereisen dat de onwettige of onregelmatige
bewijzen uit het debat worden verwijderd, samen met de daaruit voortvloeiende gegevens,
maar staan toe dat de rechter uitspraak doet op grond van andere bewijzen die, zonder
enig gebrek te vertonen, onderworpen worden aan de vrije discussie van de partijen; het
staat aan de kamer van inbeschuldigingstelling die de onwettigheid van bepaalde
bewijselementen vaststelt, in feite en dus op onaantastbare wijze te oordelen of en in
hoeverre deze aan de oorsprong liggen van de andere onderzoekshandelingen of daarmee
samenvallen, zodat het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces
onherroepelijk zijn aangetast.
9 juni 2004
P.2004.0603.F
nr. 314
Camerabewaking op de werkplaats – Wettigheid – Voorwaarden – Voorafgaande
mededeling aan de werknemers – Geen voorafgaande mededeling.
De werkgever moet, voorafgaandelijk en bij het opstarten van camerabewaking op de
werkplaats, de werknemers over alle aspecten van die bewaking informatie verschaffen;
het gebrek aan voorafgaande mededeling leidt tot onwettigheid van de aangewende wijze
van bewijsvoering (Art. 9, § 1 C.A.O. nr 68 van 16 juni 1998, verbindend verklaart bij
K.B. 20 sept. 1998.)
9 juni 2004
P.2004.0603.F
nr. 314
Proces–verbaal dat inlichtingen vastlegt – Niet–geïdentificeerde bron – Anonieme
informant – Identificatie en verhoor – Verplichting.
De aanwezigheid, in het strafdossier, van een proces–verbaal met inlichtingen waarvan de
bron niet is geïdentificeerd, verplicht het vonnisgerecht niet op straffe van nietigheid of
niet–ontvankelijkheid van de vervolgingen de bron te doen identificeren en de informant
te doen horen volgens de rechtspleging die bepaald is in de artikelen 189bis en 315bis Sv.;
die bepalingen bieden de bodemrechter immers de mogelijkheid te dien einde een
onderzoeksrechter aan te wijzen, als die opdracht nuttig blijkt voor het onthullen van de
waarheid (Artikelen 189bis en 315bis Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Anonieme informant – Tegenstrijdig verhoor – Rechterlijke beoordeling – Weigering –
Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 6.3 E.V.R.M. – Schending.
Art. 6.3, d, E.V.R.M. wordt niet miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt dat hij
geen verhoor, op tegenspraak, van de anonieme informant moet of kan bevelen, op grond
van wiens onthullingen het onderzoek nuttig kon worden gevoerd (Art. 6.3.d Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Beoordelingsvrijheid – Hof van Assisen – Verklaring van de jury – Inhoud – Antwoord op
de vragen.
Het staat aan de jury te beoordelen of de haar voorgelegde bewijzen een toereikende
grondslag vormen voor haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij haar
desbetreffende beslissing uitdrukt door alleen bevestigend of ontkennend te antwoorden
op de haar gestelde vragen (Artikelen 337, 338 en 339 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Bewijslast – Artikel 870 Ger.W. – Toepassing.
De regel bepaald in artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bewijslast,
is kenmerkend voor de burgerlijke rechtspleging; zij is niet van toepassing in strafzaken
(Art. 870 Gerechtelijk Wetboek.)
8 september 2004
P.2004.0916.F
nr. 394
Algemeen rechtsbeginsel – "Twijfel komt de beklaagde ten goede".
De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is die welke, volgens de rechter,
betrekking heeft op de schuld van voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde
feiten
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458
Miskenning van de bewijskracht van een geheel bestaande uit foto's en een proces–
verbaal – Begrip.
Aangezien het proces–verbaal dat de foto's toelicht, niet vermeldt dat die foto's waarnaar
het verwijst en waarmee het één geheel vormt, een politievoertuig tonen dat "gedeeltelijk
op het voetpad staat geparkeerd", miskent het vonnis de bewijskracht van die stukken niet,
wanneer het op basis ervan beslist dat het voertuig dat door de politie werd gebruikt,
voorbij het voetpad stond geparkeerd
3 november 2004
P.2004.0957.F
nr. 527
In aanmerking te nemen elementen – Elementen voorafgaand aan de inwerkingtreding
van de strafwet – Toepassing.
De rechter mag een gedraging van voor de inwerkingtreding van de strafwet in
aanmerking nemen om het bestaan van het materiële of morele element van een misdrijf
na de inwerkingtreding van die strafwet te beoordelen. (Art. 2 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Dagvaarding – Tenlastelegging – Feitelijke gegevens vermeld in de dagvaarding –
Feitelijke gegevens niet vermeld in de dagvaarding – Tegenspraak.
De vermelding in de dagvaarding van slechts bepaalde feitelijke gegevens waaruit de
tenlastelegging kan worden afgeleid verhindert de rechter niet deze te beoordelen mede op
grond van andere in de dagvaarding niet vermelde feitelijke gegevens die eveneens in
deze tenlastelegging begrepen zijn en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren (Art. 182 Wetboek van Strafvordering.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Natuurlijke persoon – Wetens
en willens gepleegde fout – Afwezigheid van de natuurlijke persoon in het strafproces.
Wanneer een rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het
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optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft
gepleegd, doet de niet–aanwezigheid van de geïdentificeerde natuurlijke persoon in het
strafproces geen afbreuk aan de normale toepassing van de bewijsregels in strafzaken
waarbij ingevolge het vermoeden van onschuld het openbaar ministerie, en in
voorkomend geval de burgerlijke partij, de bewijslast hebben en elke twijfel de beklaagde
ten goede komt, en waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de hem regelmatig
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling door de rechter.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning wordt
vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen
12, tweede lid, en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af
16 november 2004
P.2004.1127.N
nr. 550
Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling door de rechter.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning wordt
vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen
12, tweede lid, en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af
16 november 2004
P.2004.0644.N
nr. 549
Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet
gewaarborgd grondrecht.
Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.,
dat het recht op eerbiediging van het privé–, het gezinsleven, de woning en de
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat
bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is
16 november 2004
P.2004.0644.N
nr. 549
Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning wordt
vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen
12, tweede lid, en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af
16 november 2004
P.2004.0644.N
nr. 549
Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet
gewaarborgd grondrecht.
Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.,
dat het recht op eerbiediging van het privé–, het gezinsleven, de woning en de
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briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat
bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is
16 november 2004
P.2004.1127.N
nr. 550
Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting.
Behoudens wanneer een verdragsrechtelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen
van de miskenning van een wettelijk voorgeschreven pleegvorm betreffende
bewijsverkrijging bepaalt, beslist de rechter welke gevolgen deze onrechtmatigheid
meebrengt; de omstandigheid dat de pleegvorm, waarvan de miskenning wordt
vastgesteld, betrekking heeft op een door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen
12, tweede lid, en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten doet hieraan niets af
16 november 2004
P.2004.1127.N
nr. 550
Bijzondere bewijswaarde – Artikel 62, Wegverkeerswet – Eigen vaststellingen door
bevoegde overheidspersonen – Vaststellingen door automatisch werkende toestellen –
Eenzelfde proces–verbaal – Toepassing.
Artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling verbieden niet dat in eenzelfde
proces–verbaal eigen vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als vaststellingen
gesteund op automatisch werkende toestellen worden opgenomen of staan evenmin eraan
in de weg dat zowel de eigen vaststellingen als de vaststellingen gesteund op automatisch
werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces–verbaal, de door artikel 62
Wegverkeerswet bepaalde bijzondere bewijswaarde hebben.
7 december 2004
P.2004.0791.N
nr. 593

ALLERLEI
Bewijslast – Wegen – Buurtwegen – Onmogelijkheid tot verjaren – Openbaar nut –
Ontstentenis – Recht van uitweg – Verjaring.
De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar
toebehoort, tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut
diende, moet dat feit bewijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 12 Wet 10 april
1841.)
28 oktober 2004
C.2002.0109.F
nr. 515

BEZIT
Verkrijgende verjaring – Eigendomsrecht gegrond op de handelingen van doorgang van
de eisers – Ander recht – Mede–eigendom – Dubbelzinnig bezit.
Het vonnis dat oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun bezit
gronden, uit een ander recht kunnen voortvloeien dan uit het eigendomsrecht waarop hun
aanspraak slaat, namelijk een recht van mede–eigendom op het litigieuze perceel, dat
ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel door hen en door de
gebruikers van de aanpalende loten, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het bezit
van de eisers dubbelzinnig was (Art. 2229 Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2004
C.2003.0367.F
nr. 128
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BOSSEN
Boswetboek – Artikel 11 Boswetboek – Ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer –
Eedaflegging – Overplaatsing.
Uit artikel 11, eerste en tweede lid, Boswetboek volgt niet dat wanneer de ambtenaren en
aangestelden van het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun oorspronkelijke
aanstelling worden overgeplaatst, zij opnieuw de eed moeten afleggen voor de rechtbank
van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats
23 november 2004
P.2004.0879.N
nr. 563

BRANDSTICHTING
Verzwarende omstandigheid – Aanwezigheid van een of meer personen – Bewijsvoering.
Artikel 518 Strafwetboek dat een zwaardere straf bepaalt wanneer de dader van de
brandstichting moest vermoeden dat een of meer personen aanwezig waren op het
ogenblik van het misdrijf, bevat geen wettelijk vermoeden van schuld; het maakt slechts
toepassing van het principe dat, wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft,
het bewijs van het bestaan van die verzwarende omstandigheid kan worden geleverd door
middel van alle feitelijke gegevens van de zaak, vermoedens inbegrepen (Art. 518
Strafwetboek.)
8 juni 2004
P.2003.1740.N
nr. 308
In brand steken – Een ontploffing veroorzaken – Bestanddelen.
In brand steken of een ontploffing veroorzaken vereist niet dat de dader een vuur heeft
ontstoken of een ontploffing teweeg heeft gebracht; brandstichting of ontploffing bestaat
immers wanneer de dader wetens en willens de feitelijke omstandigheden in het leven
roept, waarvan hij in redelijkheid dient te weten dat deze brand of ontploffing tot gevolg
kunnen hebben of daartoe aanleiding kunnen geven. (Artikelen 510 en 520 Strafwetboek.)
8 juni 2004
P.2003.1740.N
nr. 308
Vernieling of poging tot vernieling door ontploffing – Vernieling of poging tot vernieling
door brandstichting – Gelijkstelling.
Uit de verwijzing door artikel 520 Strafwetboek naar de artikelen 510 tot en met 519 van
dat wetboek en naar het onderscheid aldaar gemaakt, volgt dat het vernielen of pogen te
vernielen van een gebouw door ontploffing wordt gelijkgesteld met het vernielen of pogen
te vernielen ervan door brandstichting (Art. 520 Strafwetboek.)
8 juni 2004
P.2003.1740.N
nr. 308

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke macht – Bevoegdheid.
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet–
gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet
te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de rechter in kort
geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Latere opheffing van de
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strafwet – Verval van de strafvordering – Voortbestaan van de burgerlijke
rechtsvordering.
De opheffing van het strafbaar karakter van de feiten heeft alleen het verval van de
strafvordering tot gevolg, maar brengt niet mee dat deze feiten niet langer een fout zouden
zijn, noch dat de strafrechter voor wie de burgerlijke vordering werd ingesteld op het
ogenblik dat de feiten nog strafbaar waren, daardoor zijn bevoegdheid verliest (Artikelen
3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Burgerlijke partijstelling – Onderzoeksrechter – Vormvereisten – Bewijs van burgerlijke
partijstelling – Onregelmatig of onbestaand proces–verbaal.
De stelling als burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter, die aan geen enkel
vormvoorschrift is onderworpen, kan gebeuren hetzij mondeling, hetzij door
overhandiging van een geschrift ondertekend door de benadeelde of zijn
vertegenwoordiger, en blijkt normaal uit een proces–verbaal ondertekend door de
onderzoeksrechter en zijn griffier of, in geval van een onregelmatig of zelfs onbestaand
proces–verbaal, uit andere stukken van de rechtspleging (Art. 63 Wetboek van
Strafvordering.)
18 mei 2004
P.2004.0276.N
nr. 266
Strafzaken – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf – Verscheidene daders –
Herstelplicht – Hoofdelijkheid – Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een
betwist recht – Naastende medeschuldenaars – Betaling door één naastende
medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten
en de interest – Bevrijding – Andere medeschuldenaar.
De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed
overeenkomstig artikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld;
hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, behoudens wat betreft de prijs, de
kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen schuldenaar heeft
betaald (Art. 1699 Burgerlijk Wetboek; Art. 50, eerste lid Strafwetboek.)
21 september 2004
P.2004.0512.N
nr. 423
Strafzaken – Strafvordering – Overlijden van de inverdenkinggestelde vooraleer de zaak
bij de bodemrechter is aanhangig gemaakt – Rechtverkrijgenden.
Wanneer de inverdenkinggestelde is overleden vooraleer de zaak bij de bodemrechter is
aanhangig gemaakt, kan de burgerlijke rechtsvordering tegen zijn rechtverkrijgenden niet
meer worden voortgezet voor de strafrechter
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Burgerlijke rechter – Beslissing – Verjaring – Toetsing – Feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen – Vaststelling.
De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en
nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen (Art. 26 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
25 oktober 2004
S.1999.0190.F
nr. 505

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
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VAN HET CASSATIEGEDING
Bevoegdheid van het Hof van Cassatie – Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan –
Mortaliteits– en kapitalisatietabellen.
De "mortaliteits– en kapitalisatietabellen" van Levie, net als die van andere auteurs, zijn
geen wettelijke en openbare documenten waarop het Hof vermag acht te slaan
13 februari 2004
C.2002.0616.F
nr. 82

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Stukken waarop het Hof vermag acht te slaan – Mortaliteits– en kapitalisatietabellen.
De "mortaliteits– en kapitalisatietabellen" van Levie, net als die van andere auteurs, zijn
geen wettelijke en openbare documenten waarop het Hof vermag acht te slaan
13 februari 2004
C.2002.0616.F
nr. 82
Verenigde kamers – Raad van State – Afdeling administratie – Akte van een
administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het
werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve stand van verzoeker
wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Raad van State (Artikelen 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 februari 2004
C.2003.0428.F
nr. 81
Cassatieberoep – Strafzaken – Tegenvordering – Vordering gegrond op het tergend en
roekeloos karakter van het cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4 V.T.Sv., noch enige andere wettelijke
bepaling verlenen het Hof, dat uitspraak doet in strafzaken, de bevoegdheid kennis te
nemen van een tegenvordering tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos
cassatieberoep; een dergelijke vordering is niet ontvankelijk
18 februari 2004
P.2003.1467.F
nr. 87
Verenigde kamers – Cassatie – Verwijzing – Beslissing onverenigbaar met het
cassatiearrest – Cassatieberoep – Middel met dezelfde strekking als het door het
cassatiearrest gegrond bevonden middel.
De middelen tot staving van een cassatieberoep tegen een op verwijzing na cassatie
gewezen beslissing dienen door de verenigde kamers van het Hof van Cassatie te worden
onderzocht, wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel
dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest gegrond is bevonden (Art. 1119
Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
C.2001.0211.F
nr. 174

– 59 –
Strafzaken – Beslissing over de strafvordering – Verwerping van het cassatieberoep –
Verzuim om op het middel te antwoorden – Verschrijving niet aan eiser te wijten –
Vordering van de procureur–generaal tot intrekking van het arrest – Middel dat niet kan
worden aangenomen – Geen intrekking van het arrest.
Wanneer, in strafzaken, het Hof van Cassatie een cassatieberoep van een
inverdenkinggestelde tegen een arrest van het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, heeft verworpen, op grond dat de substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn nageleefd en de beslissing overeenkomstig
de wet is gewezen, terwijl het t.g.v. een niet aan eiser te wijten verschrijving niet heeft
geantwoord op het verzoekschrift waarin eiser een cassatiemiddel aanvoerde, dat echter
niet kan worden aangenomen, verklaart het Hof, op de vordering van de procureur–
generaal met het oog op de intrekking van zijn arrest en na het beantwoorden van het
middel, de vordering tot intrekking niet–gegrond
12 mei 2004
P.2004.0572.F
nr. 255
Strafzaken – Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische
gerechten – Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter – Toezicht door het Hof.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is;
het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Uitlegging van wettelijke bepalingen door de feitenrechter – Overeenstemming met de
Grondwet.
Het Hof van Cassatie is bevoegd na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de
wettelijke bepalingen niet de Grondwet heeft geschonden
15 juni 2004
P.2004.0237.N
nr. 323
Verschrijving in de bestreden beslissing – Verbetering door het Hof.
Ter beoordeling van een cassatiemiddel, mag het Hof een verschrijving in de bestreden
beslissing verbeteren die duidelijk uit de tekst zelf van de beslissing blijkt
27 juli 2004
P.2004.0912.F
nr. 369
Strafzaken – Intrekking.
Voor het Hof van Cassatie bestaat intrekking niet erin dat het één van zijn arresten
hervormt of aanvult, maar dat het dit arrest intrekt alvorens bij wege van een nieuwe
beslissing uitspraak te doen, wanneer uit de processtukken blijkt dat dit arrest uitsluitend
op een verschrijving is gegrond, die niet aan eiser te wijten was en waartegen hij zich niet
heeft kunnen verdedigen
8 september 2004
P.2004.0922.F
nr. 395
Uitlegging van de wet door de feitenrechter – Conformiteit met de Grondwet.
Het Hof is bevoegd om na te gaan of de feitenrechter bij de uitlegging van de wettelijke
bepalingen de Grondwet heeft geschonden
12 oktober 2004
P.2004.0476.N
nr. 473
Straf – Straf en maatregel – Bijzondere motiveringsverplichting – Strafvordering die tot
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de bevoegdheid van de politierechtbank behoort – Correctionele rechtbank in hoger
beroep – Verval van het recht tot sturen en andere straffen – Andere straffen – Ontbreken
van motiveringsverplichting – Motivering – Wettigheid – Toezicht.
De correctionele rechtbank moet in hoger beroep slechts de redenen aangeven waarom zij
een vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen uitspreekt alsook de
redenen die de duur ervan verantwoorden (Artikelen 163 en 195 Wetboek van
Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0982.F
nr. 493
Strafzaken – Misdrijf – Poging – Bodemrechter – Opsomming van de wezenlijke
bestanddelen van de strafbare poging – Wettigheid van de kwalificatie – Toetsing.
Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem wezenlijke
bestanddelen van de poging tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onderzoekt het Hof
of die feiten wettig werden gekwalificeerd en met name of het juridisch begrip begin van
uitvoering niet werd miskend
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529
Strafzaken – Strafvordering – Inleidende akte – Feit waarvoor de strafvordering
aanhangig wordt gemaakt – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter –
Marginale toetsing.
De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de
strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld
en moet aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door
de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat de
inleidende akte heeft bedoeld
7 december 2004
P.2004.1168.N
nr. 596

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Uitspraak op het enkele cassatieberoep van de beklaagde – Verwerping – Voor de
beklaagde voordelige onwettige beslissing – Vordering door de procureur–generaal.
Wanneer het Hof van Cassatie, op de enkele voorziening van de beklaagde, geen
ambtshalve middel kan aanvoeren dat deze laatste kan benadelen, vermag de procureur–
generaal bij het Hof de vernietiging in het belang van de wet te vorderen van een
onwettige beslissing (Art. 442 Wetboek van Strafvordering.)
20 april 2004
P.2003.1537.N
nr. 209

ARRESTEN. VORM
Strafzaken – Middelen tot staving van het cassatieberoep – Verplichting van het Hof om
erop te antwoorden.
Het Hof van Cassatie dient te antwoorden op de middelen die een partij regelmatig heeft
aangevoerd in de verklaring van voorziening, in een cassatieverzoekschrift of in een
memorie en die uiteengezet zijn in een overeenkomstig art. 1107, tweede lid, Ger.W.
neergelegde noot; in de regel is het Hof niet verplicht te antwoorden op de conclusie van
het O.M. die ertoe strekt het Hof voor te lichten over de verdiensten van het
cassatieberoep. (Artikelen 420bis, 420ter en 422 Wetboek van Strafvordering; Artikelen
1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
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Strafzaken – Conclusie van het openbaar ministerie – Doel – Verplichting van het Hof om
erop te antwoorden.
De conclusie van het O.M. bij het Hof van Cassatie strekt ertoe het Hof voor te lichten
over de verdiensten van het cassatieberoep; het Hof is in de regel niet verplicht daarop te
antwoorden. (Artikelen 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

VERNIETIGING. OMVANG
Beslissing van niet–ontvankelijkheid van de strafvordering voor één telastlegging – Op
deze beslissing gegronde vaststelling van de verjaring van de strafvordering voor een
andere telastlegging – Vernietiging van de beslissing van niet–ontvankelijkheid.
Wanneer de bestreden beslissing enerzijds de strafvordering onontvankelijk verklaart voor
een telastlegging, waarvan de misdrijfperiode zich het verst uitstrekt in de tijd, en
anderzijds, mede omwille van deze niet–ontvankelijkheid van de strafvordering voor deze
telastlegging, de verjaring vaststelt voor een andere telastlegging, waarvan de
misdrijfperiode zich minder ver uitstrekt in de tijd, brengt de vernietiging van de
beslissing waarbij de strafvordering onontvankelijk wordt verklaard, de vernietiging mee
van de beslissing waarbij verjaring van de strafvordering wordt vastgesteld voor de andere
telastlegging, wegens het nauwe verband dat bestaat tussen die beslissingen.
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Cassatieberoep van de gedwongen tussenkomende partij – Vernietiging van de tegen deze
partij op de burgerlijke rechtsvordering gewezen eindbeslissing – Vernietiging van de
niet–definitieve beslissing op een andere tegen diezelfde partij ingestelde burgerlijke
rechtsvordering.
De vernietiging, op het cassatieberoep van de gedwongen tussenkomende partij, van de
eindbeslissing op een tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, brengt de
vernietiging binnen dezelfde perken met zich mee van de niet definitieve beslissingen op
de overige tegen diezelfde tussenkomende partij ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
waartegen geen ontvankelijk cassatieberoep kan worden ingesteld, maar die gegrond zijn
op dezelfde onwettigheid en zulks niettegenstaande de gedane afstanden, die niet als
berusting kunnen worden uitgelegd
27 januari 2004
P.2003.0839.N
nr. 46
Fouten – Verband.
Doordat de beslissing dat de verweerder geen fout heeft begaan zo nauw verbonden is met
de beslissing dat de eiser wel een fout beging dient haar vernietiging te worden uitgebreid
tot deze laatste beslissing
4 maart 2004
C.2001.0478.N
nr. 123
Beschuldigde – Hof van Assisen – Beslissing op de strafvordering – Cassatie – Arrest dat
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de beschuldigde, van het arrest van het hof van
assisen waarbij uitspraak wordt gedaan over de strafvordering, brengt de vernietiging mee
van het door dat hof gewezen arrest over de tegen hem gerichte burgerlijke
rechtsvordering en dat het gevolg ervan is (Art. 408 Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0173.F
nr. 210
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Derdenverzet.
De vernietiging van de beslissing dat een derdenverzet gegrond is strekt zich uit tot haar
gevolgen die ze volgens haar heeft.
22 april 2004
C.2002.0421.N
nr. 213
Verschillende telastleggingen – Eén straf – Eerste feit niet wettelijk bewezen verklaard –
Uitbreiding van de cassatie tot de veroordeling wegens het tweede feit.
Wanneer de raad van beroep van de Orde van Apothekers wegens twee telastleggingen
samen één straf heeft uitgesproken, en het Hof oordeelt dat het eerste feit niet wettelijk
bewezen is verklaard en dat het niet vaststaat dat het tweede feit de uitgesproken
tuchtstraf tot gevolg zou hebben gehad, vernietigt het de gehele veroordeling
6 mei 2004
D.2003.0014.N
nr. 240
Beslissing op de vordering tot vrijwaring – Door de garant ingesteld cassatieberoep –
Middelen aangevoerd tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing op de
hoofdvordering – Cassatie – Beslissing op de hoofdvordering – Noodzakelijke band van
afhankelijkheid – Cassatie.
Cassatie van de beslissing op de vordering tot vrijwaring die door de garant wordt
verkregen, leidt tot cassatie van de beslissing op de hoofdvordering, wegens de
noodzakelijke band van afhankelijkheid tussen die beslissingen, aangezien de middelen
ingesteld zijn tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing op de
hoofdvordering
14 mei 2004
C.2003.0434.F
nr. 262
Beslissing van onbevoegdverklaring – Vernietiging op de civielrechtelijke vorderingen –
Vernietiging op de strafvordering.
De vernietiging op de door de burgerlijke partij tegen de beklaagde ingestelde
civielrechtelijke vorderingen brengt de vernietiging mee van de beslissing op de tegen de
beklaagde ingestelde strafvordering waarbij de strafrechter zich onbevoegd verklaarde om
kennis te nemen van de strafvordering
25 mei 2004
P.2004.0193.N
nr. 282
Beslissing die de staat van wettelijke herhaling verwerpt – Onwettigheid.
Vernietiging van de beslissing die de staat van herhaling afwijst, leidt tot vernietiging van
de beslissing over de straf en over de bijdrage tot het Bijzonder fonds tot hulp aan
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Hof van Assisen – Verklaring van de jury – Schuldigverklaring – Latere wijziging in de
samenstelling van de zetel – Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het debat heeft
deelgenomen – Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te hervatten –
Veroordelend arrest – Cassatieberoep van de beschuldigde – Vernietiging.
Nadat het Hof van cassatie heeft vastgesteld dat na de schuldigverklaring van de jury, de
voorzitter werd vervangen door een magistraat die niet vanaf de opening aan het debat
had deelgenomen als plaatsvervanger en dat het hof van assisen, na een arrest alvorens
recht te doen te hebben gewezen dat beslist dat er geen grond was om het onderzoek van
de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft
gewezen, vernietigt het Hof van cassatie, op het cassatieberoep van de beschuldigde,

– 63 –
voormeld arrest alvorens recht te doen en het veroordelend arrest dat het gevolg ervan is,
dat laatste alleen in zoverre het uitspraak doet over de straf, en verwijst het de aldus
beperkte zaak naar een ander hof van assisen opdat enkel uitspraak zou worden gedaan
over de straf die aan de beschuldigde moet worden opgelegd ten gevolge van de
antwoorden van de jury op de door de voorzitter gestelde vragen.
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Onwettige beslissing tot verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete –
Gedeeltelijke vernietiging.
Wanneer een arrest wordt vernietigd wegens onwettigheid van de beslissing over de
verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete, zijn vernietiging en
verwijzing tot dat beschikkende gedeelte beperkt
27 oktober 2004
P.2004.0869.F
nr. 513
Wettelijke herhaling – Onwettigheid.
De onwettigheid van de omstandigheid van wettelijke herhaling strekt zich slechts uit tot
de gehele straf die voor de misdrijven is opgelegd alsook tot de bijdrage tot het bijzonder
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; zij heeft evenwel geen
weerslag op de verklaring van schuld aan die misdrijven
21 december 2004
P.2004.1357.N
nr. 622

ALLERLEI
Cassatiearrest – Vernietiging – Overlegging – Heropening van het debat – Weigering –
Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel gericht tegen de weigering het debat te
heropenen ten einde een cassatiearrest over te leggen, dat een titel heeft vernietigd, in
zoverre de eiser, op een aan dat arrest posterieure terechtzitting waarop het debat gesloten
werd, niet heeft opgeworpen dat die titel ontbrak.
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334

CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Termijn van cassatieberoep – Overlijden van verweerder – Verlenging van de termijn –
Cassatieberoep ingesteld buiten de verlengde termijn.
Wanneer de persoon tegen wie cassatieberoep moet worden ingesteld, overlijdt binnen de
aan eiser toegekende termijn, wordt die termijn met twee maanden verlengd; het
cassatieberoep dat door eiser tegen de erfopvolgers van die persoon buiten de aldus
verlengde termijn wordt ingesteld, is laattijdig als eiser niet bewijst dat er een
omstandigheid van overmacht bestaat die hem belet zou kunnen hebben zich van het
bestaan van die persoon te vergewissen. (Artikelen 1073 en 1074 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2004
C.2001.0146.F
nr. 10
Beslissing die een vordering tot wraking van een rechter verwerpt – Verzoekschrift tot
cassatie – Artikel 1080, Ger.W. – Toepasselijkheid – Gevolgen – Vereisten inzake
ondertekening.
De bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van rechters houden geen van
artikel 1080 van het Ger.W. afwijkende bepaling in, zodat het verzoekschrift waarbij een
voorziening in cassatie wordt ingesteld tegen een beslissing die een vordering tot wraking
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van een rechter verwerpt, op straffe van niet–ontvankelijkheid, moet ondertekend zijn
door een advocaat bij het Hof van cassatie (Artikelen 828 t.e.m. 842, en 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
5 maart 2004
C.2003.0274.N
nr. 126
Begin – Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk –
Beschermde werknemers – Geschillen – Vergoeding – Tussenkomst – Arbeidsgerecht –
Beslissing – Kennisgeving.
Het cassatieberoep is te laat en derhalve niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld meer
dan drie maanden na de aan eiser bij gerechtsbrief gedane kennisgeving van de beslissing,
die door een arbeidsgerecht is gewezen in elk geschil waarop de artikelen 11, § 3, vierde
lid, en 16 van de Wet van 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 van toepassing zijn (Artikelen 57 en 1073, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 11, § 3, vierde lid, en 16 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.)
22 maart 2004
S.2003.0115.F
nr. 162
Gerechtskosten.
In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten van
het cassatiegeding, wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep; zulks is niet het geval wanneer het vaststelt
dat, volgens de akte van afstand, elk van de partijen haar eigen kosten zal dragen
(Artikelen 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid, en 1112 Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2004
C.2003.0025.F
nr. 179
Advocaat bij het Hof van Cassatie – Verlenen van akte van afstand.
In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep. (Artikelen 824 en 1112 Gerechtelijk
Wetboek.)
2 april 2004
C.2003.0025.F
nr. 179
Betekening – Termijn voor cassatieberoep.
Wanneer het geschil onsplitsbaar is, kan ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep
moet worden ingesteld zich beroepen op de betekening, die door een van hen aan eiser is
gedaan om de termijn voor cassatieberoep te doen ingaan (Artikelen 31 en 1084
Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
C.1998.0513.F
nr. 245
Gemis aan belang – Grond van niet–ontvankelijkheid – Middelen zonder verband met de
beschikkende gedeelten i.z. verweerder die grond van niet–ontvankelijkheid opwerpt.
De door een van de verweerders tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet–
ontvankelijkheid die hieruit is afgeleid dat het cassatieberoep zonder belang is in zoverre
het tegen hem is gericht, kan worden aangenomen, aangezien geen enkel middel opkomt
tegen de beslissing van het arrest om de vordering van eiseres tegen verweerder niet
gegrond te verklaren en eiseres in de kosten van die vordering te veroordelen, en
aangezien, zelfs als het cassatieberoep tegen de overige verweerders zou worden
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aangenomen, dat die beslissing helemaal niet zou beïnvloeden
21 mei 2004
C.2003.0151.F

nr. 273

Gegronde hoofdvordering – Gegronde vordering tot vrijwaring – Cassatieberoep door de
verweerder in vrijwaring tegen de eiser op de hoofdvordering – Ontvankelijkheid –
Geschil tussen die partijen.
Wanneer zowel de hoofdvordering als de vordering tot vrijwaring gegrond zijn, is het
cassatieberoep dat de tot vrijwaring opgeroepen partij tegen de oorspronkelijke eiser heeft
ingesteld ontvankelijk aangezien uit de appelconclusie van eerstgenoemde blijkt dat er
tussen hem en de oorspronkelijke eiser een geschil bestond
18 juni 2004
C.2003.0036.F
nr. 339
Eisers partij in bestreden beslissing – Geen partij in vorig cassatieberoep – Eigen belang
– Ontvankelijkheid.
Ontvankelijk is het cassatieberoep wegens een eigen belang van eiseressen om op te
komen tegen de beslissing die hun verzekerde aansprakelijk verklaart, wanneer eiseressen
partij waren in het bestreden arrest maar geen partij waren in het cassatieberoep waarover
het Hof reeds uitspraak heeft gedaan en dit arrest niet bindend is verklaard aan eiseressen.
21 juni 2004
C.2003.0168.N
nr. 341
Arrest op verzet – Vernietiging – Verstekarrest.
Ingevolge de vernietiging van een arrest in zoverre het beslist over het verzet, is het
cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk
24 juni 2004
C.2001.0588.N
nr. 351
Verstekarrest.
Het cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk,
als het meer dan drie maanden na de betekening van dat arrest is ingesteld (Art. 1076
Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
C.2001.0588.N
nr. 351
Termijn – Stukken – Eiser.
In burgerlijke zaken mag de eiser, vóór het verstrijken van de in artikelen 1073 en 1087
Ger. W. vastgestelde termijnen, andere stukken neerleggen dan akten van afstand of
hervatting van geding, akten van overlijden ingeval het overlijden de rechtsvordering doet
vervallen, machtigingen om te pleiten en stukken die overgelegd zijn ten bewijze dat de
voorziening toegelaten is (Artikelen 1073, 1087 en 1100 Gerechtelijk Wetboek.)
27 september 2004
S.2003.0034.F
nr. 437
Raad voor de mededinging – Arrest van het hof van beroep te Brussel – Minister van
Economie en Wetenschappelijk Onderzoek – Belgische Staat – Geen partij –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel
ingesteld door de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en door de
Belgische Staat, die geen partij waren, noch in de procedure voor de Raad voor de
Mededinging, noch in deze voor dat hof
8 oktober 2004
C.2003.0275.N
nr. 467
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Memorie van antwoord – Andere taal dan deze van de rechtspleging.
Het Hof van cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet ontvankelijkheid
opgeworpen in een gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging gestelde
memorie van antwoord. (Art. 27 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
29 oktober 2004
C.2003.0284.N
nr. 518
Verweerder – Naamloze vennootschap – Overdracht van aan het geschil verbonden
rechten en verplichtingen – Openbaarmaking – Kennisgeving – Ontstentenis –
Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep dat de eiser instelt tegen de verweerder, een naamloze vennootschap,
die de aan het geschil verbonden rechten en verbintenissen na de bestreden beslissing
heeft overgedragen, is ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan niet blijkt dat het feit van die overdracht openbaar werd gemaakt overeenkomstig
artikel 76 van het Wetboek van Vennootschappen of werd ter kennis gebracht aan de eiser
voor het tijdstip waarop het cassatieberoep werd ingesteld
29 oktober 2004
C.2003.0366.N
nr. 519
Afzonderlijke zaken voor de feitenrechter – Verschillende vonnissen – Eén voorziening in
cassatie.
Met één cassatievoorziening kan in burgerlijke zaken niet worden opgekomen tegen
verschillende vonnissen die door de feitenrechter in afzonderlijke zaken zijn geveld (Art.
1079 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2004
C.2003.0011.N
nr. 569
Cassatieverzoekschrift – Indienen ter griffie – Voorafgaande betekening – Openbare orde
– Substantiële vormvereiste.
In burgerlijke zaken moet het cassatieverzoekschrift noodzakelijkerwijs aan verweerder
worden betekend vóór het op de griffie van het Hof wordt ingediend (Art. 1079
Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2004
S.2004.0116.F
nr. 576
Stukken – Gemeente – College van burgemeester en schepenen – Beslissing –
Gemeenteraad – Bekrachtiging – Overlegging.
De beslissing van de gemeenteraad houdende de bekrachtiging van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen kan worden
overgelegd tot aan de sluiting van het debat (Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2003.0579.N
nr. 617

STRAFZAKEN
Tussenkomende verzekeraar – Beslissing die betrekking heeft op de inhoud van de
verzekeringsovereenkomst – Toepassing.
Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen de
beslissing omtrent de vraag of de in gedwongen tussenkomst gedaagde verzekeraar,
krachtens de met zijn verzekerde gesloten verzekeringsovereenkomst, gehouden is een
bepaald risico te dekken, wanneer die beslissing geen eindbeslissing is, aangezien
dergelijke vraag betrekking heeft op de inhoud van die overeenkomst, maar vreemd is aan
het door artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde beginsel van
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aansprakelijkheid (Art. 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 januari 2004
P.2003.0839.N

nr. 46

Stedenbouw – Herstelvordering – Stedenbouwkundig inspecteur – Eiser tot herstel.
Het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen van het
hem wettelijk opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel in stedenbouw,
zelfstandig cassatieberoep instellen (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
24 februari 2004
P.2003.1143.N
nr. 96
Gemis aan bestaansreden – Veroordelend arrest – Verwerping van het cassatieberoep –
Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep tegen een veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het
cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding geen reden van bestaan meer
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten – Uitzonderingen.
Behoudens toepassing van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken, het geval van
regelmatige afstand en het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van assisen
na het veroordelend arrest nog voor cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in
strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs als
het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de uitspraak over het eerste (Art. 438 Wetboek
van Strafvordering.)
3 maart 2004
P.2004.0268.F
nr. 120
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping – Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling – Secretariaat van de commissie – Verklaring van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie
van de strafinrichting waar hij is opgesloten (Art. 12 Wet 5 maart 1998; Art. 15 Wet 18
maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling;
Art. 8 K.B. 10 feb. 1999; Art. 417 Wetboek van Strafvordering; Art. 1 Wet 25 juli 1893.)
9 maart 2004
P.2004.0005.N
nr. 134
Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep – Ontvankelijkheid.
Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de regeling van de rechtspleging, slechts
mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539
Wetboek van Strafvordering (Artikelen 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539
Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Uitzonderingen – Onderzoeksgerechten – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep –
Ontvankelijkheid – Voorwaarden.
Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer
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van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de regeling van de rechtspleging, slechts
mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539
Wetboek van Strafvordering (Artikelen 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539
Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Toepassing.
Zo het door het bestreden vonnis toegekende voorbehoud geenszins betrekking heeft op
een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering, maar enkel op de civielrechtelijke
vordering die eventueel achteraf voor de bevoegde rechter zal worden ingesteld en zo het
bestreden vonnis uitspraak doet over alle punten van de vordering van de burgerlijke
partij en over de kosten, hebben de appelrechters hun rechtsmacht volledig uitgeoefend en
is het bestreden vonnis een eindbeslissing waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan
worden ingesteld
16 maart 2004
P.2003.1518.N
nr. 146
Uitlevering – Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering.
Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering geeft met toepassing
van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet, is een geheim, niet–rechterlijk en niet–bindend
advies waartegen geen cassatieberoep openstaat
16 maart 2004
P.2004.0267.N
nr. 148
Beslissing tot verbetering – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen een verbeterende beslissing in strafzaken, is ontvankelijk (Art.
794 Gerechtelijk Wetboek.)
17 maart 2004
P.2003.1688.F
nr. 150
Vrijwillig tussengekomen partij – Afstand die door dwaling is aangetast.
Wanneer een partij cassatieberoep heeft ingesteld en van haar cassatieberoep afstand doet
zonder te berusten, op grond dat de beslissing waartegen cassatieberoep werd ingesteld
geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv. is, verleent het Hof geen akte van die
afstand, als het oordeelt dat de bestreden beslissing een eindbeslissing is
17 maart 2004
P.2003.1688.F
nr. 150
Raadkamer – Beschikking van buitenvervolgingstelling – Hoger beroep van de
burgerlijke partij – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Cassatieberoep
van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid.
Tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling is slechts onmiddellijk
cassatieberoep mogelijk wanneer dit arrest uitspraak doet over een onregelmatigheid,
verzuim of nietigheid als bedoeld in artikel 131, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
of over een grond van niet–ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, of zelf
een verwijzingsbeslissing inhoudt die aangetast is door een onregelmatigheid, een
verzuim of een nietigheid; die beperking is ook van toepassing wanneer het
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde gericht is tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet op het hoger beroep van de burgerlijke partij
tegen een beschikking van de raadkamer (Artikelen 135, 235bis en 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
6 april 2004
P.2003.1767.N
nr. 187
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Strafvordering – Duur, begin en einde – Op tegenspraak gewezen eindbeslissing –
Laattijdig cassatieberoep.
In strafzaken begint de in art. 373 Sv. bepaalde termijn van vijftien vrije dagen te lopen de
dag na die waarop het arrest is uitgesproken; buiten het in art. 40, vierde lid, Taalwet
Gerechtszaken, bepaalde geval, het geval van overmacht en het geval waarin de
veroordeelde die binnen de vijftien dagen na de uitspraak van het veroordelend arrest
cassatieberoep instelt tegen het verwijzingsarrest, is het cassatieberoep dat na het
verstrijken van de voormelde termijn ingesteld wordt, niet ontvankelijk (Art. 373
Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Betekening van het cassatieberoep – Voorlopige hechtenis – Vervallenverklaring van
borgsom – Derdenverzet – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de eiser op derdenverzet tegen de vervallenverklaring van de
borgsom in zake voorlopige hechtenis is bij gebreke aan betekening niet ontvankelijk
(Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
20 april 2004
P.2004.0098.N
nr. 208
Hof van Assisen – Verwijzing naar het hof – Draagwijdte van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, dat op hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als het cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de
artikelen 292bis en 416, tweede lid, Sv., bedoelde nietigheden aan het Hof voor (Artikelen
292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0173.F
nr. 210
Raadkamer – Beschikking die beslist dat het onderzoek onvolledig is en de zaak naar de
procureur des Konings verwijst – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer
van inbeschuldigingstelling – Arrest dat het hoger beroep niet–ontvankelijk verklaart –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het onmiddellijk cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep niet–
ontvankelijk wordt verklaard dat de inverdenkinggestelde heeft ingesteld tegen de
beschikking van de raadkamer, die beslist dat het onderzoek onvolledig is en de zaak naar
de procureur des Konings verwijst (Artikelen 135, 235bis en 416 Wetboek van
Strafvordering.)
12 mei 2004
P.2004.0497.F
nr. 254
Uitlevering – Toezending van stukken – Internationale ambtelijke opdracht – Beschikking
tot uitvoerbaarverklaring – Hoger beroep van een mogelijk benadeelde derde – Arrest dat
het hoger beroep niet–ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen
partij is in het geding, heeft hij geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de
beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de internationale ambtelijke opdracht niet–
ontvankelijk verklaart (Artikelen 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
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Beslissing bij verstek t.a.v. de beklaagde – Gewone verzettermijn niet verstreken –
Beslissing op tegenspraak t.a.v. de verzekeraar van de beklaagde – Cassatieberoep van
de burgerlijke partij – Ontvankelijkheid.
Wanneer een beslissing de beklaagde bij verstek veroordeelt en zijn verzekeraar op
tegenspraak slechts veroordeelt om de schade van de burgerlijke partij te vergoeden in
zoverre deze is veroorzaakt door de beklaagde, is het cassatieberoep dat de burgerlijke
partij tegen de verzekeraar heeft ingesteld vóór het verstrijken van de gewone
verzettermijn, niet ontvankelijk
19 mei 2004
P.2003.1743.F
nr. 269
Eiser in cassatie – Geschrift opgestuurd naar hoofdgriffier hof van beroep –
Regelmatigheid.
Eiser in cassatie voert tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling geen
regelmatig middel aan in een geschrift dat is opgestuurd naar de hoofdgriffier van het hof
van beroep buiten de termijn van art. 422 Sv.
25 mei 2004
P.2004.0400.N
nr. 284
Vrijwillig tussengekomen partij – Advocaat – Tussenkomst.
Het Hof slaat acht op de afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door de vrijwillig
tussengekomen partij, hoewel die afstand is gedaan door een advocaat van wie niet blijkt
dat hij drager is van een bijzondere volmacht en die geen advocaat bij het Hof van
Cassatie is, wanneer die afstand niet gelijkstaat met een afstand van rechtsvordering (Art.
6 Wet 16 feb. 1961; Artikelen 420bis en 425 Wetboek van Strafvordering.)
2 juni 2004
P.2004.0339.F
nr. 297
Memorie – Laattijdige neerlegging – Overmacht.
De memorie die werd neergelegd buiten de termijn van twee maanden bepaald bij artikel
420bis strafvordering is niet ontvankelijk; de omstandigheid dat de datum van
inschrijving van de zaak op de algemene rol niet kan worden afgeleid uit de wet en niet
ter kennis werd gebracht is geen overmacht (Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.)
15 juni 2004
P.2004.0457.N
nr. 325
Bescherming van de maatschappij – Hoge commissie tot bescherming van de
maatschappij – Cassatieberoep door raadsman van geïnterneerde – Verklaring van
cassatieberoep aan gemachtigde in inrichting – Geldigheid.
Ontvankelijk cassatieberoep tegen een beslissing van de Hoge commissie tot bescherming
van de maatschappij kan worden ingesteld door de raadsman van de geïnterneerde bij
wijze van een verklaring aan de afgevaardigde van de directeur van de inrichting
15 juni 2004
P.2004.0712.N
nr. 326
Hof van Assisen – Burgerlijke rechtsvordering – Tussenarrest – Cassatieberoep –
Schorsende werking.
Het cassatieberoep is niet schorsend, wanneer het gericht is tegen het incidenteel arrest
dat, op een burgerlijke rechtsvordering, door een hof van assisen in de loop van het debat
is gewezen (Artikelen 373, 375 en 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Gemis aan belang – Veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling niet in
aanmerking neemt – Openbaar ministerie – Belang.
Het openbaar ministerie heeft belang om cassatieberoep in te stellen tegen de
veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling van een beklaagde niet in
aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor het overige, wettelijk verantwoord is.
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Gemis aan bestaansreden – Arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd –
Cassatieberoep – Beslissing tot verwijzing naar de correctionele rechtbank –
Afzonderlijke beslissing waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd –
Cassatieberoep – Geldigheid.
Het cassatieberoep gericht tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser
wordt gehandhaafd wordt zonder voorwerp wanneer na deze beslissing eiser wordt
verwezen naar de correctionele rechtbank en, bij afzonderlijke beslissing, de voorlopige
hechtenis van eiser wordt gehandhaafd.
27 juli 2004
P.2004.1063.N
nr. 370
Verkeerde premisse van de vroegtijdigheid van het cassatieberoep.
De afstand van het cassatieberoep die op een verkeerde premisse van de vroegtijdigheid
van het cassatieberoep berust kan niet worden ingewilligd
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) – Beslissing waarbij de verzekeraar tot
schadeloosstelling is gehouden – Afstand van het cassatieberoep.
Het Hof verleent akte van de afstand zonder berusting van het cassatieberoep, gericht
tegen de beslissing waarbij de verzekeraar tot schadeloosstelling is gehouden, nu die
beslissing geen eindbeslissing is en geen uitspraak wordt gedaan over het beginsel van
aansprakelijkheid.
7 september 2004
P.2004.0522.N
nr. 388
Als incidenteel bij het cassatieberoep bestempelde aangifte – Neerlegging ter griffie
buiten de termijnen.
Het Hof slaat geen acht op de stukken, met name op het stuk dat een als incidenteel bij
een cassatieberoep bestempelde aangifte bevat, die op de griffie van het Hof zijn
ingekomen na het verstrijken van de bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van
Strafvordering gestelde termijn (Art. 420bis, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
8 september 2004
P.2004.0529.F
nr. 392
Persoon benadeeld door een onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Verzoek tot
verkoop of teruggave van de goederen onder waarborg – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Beslissing – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat vóór de eindbeslissing wordt ingesteld tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat met toepassing van artikel
61sexies van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet en vermeldt dat de
bewaarkosten voor een gedeelte van de bij eiser in beslag genomen goederen niet in een
redelijke verhouding staan tot de waarde ervan en bijgevolg machtiging verleent tot de
verkoop ervan door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
(Artikelen 61sexies et 416 Wetboek van Strafvordering.)
22 september 2004
P.2004.1128.F
nr. 428
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Uitzonderingen – Onderzoeksrechter – Beschikking
jeugdrechtbank – Hoger beroep – Ontvankelijkheid.

van

verwijzing

naar

de

Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor
zover hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (Artikelen 131, § 1, 135, § 2,
235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36–4°, 45 en 49
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Uitzonderingen – Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Bezwaren –
Hoger beroep – Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een
minderjarige verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet
ontvankelijk verklaart in zoverre het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat
aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalde
ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open (Artikelen
131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen
36–4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Europees aanhoudingsbevel – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling –
Betekening – Vermeldingen.
Het voorschrift van artikel 17, § 5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel dat bepaalt dat in de akte van betekening van het arrest, dat
beslist over het beroep tegen de beslissing van de raadkamer, de betrokken persoon in
kennis dient te worden gesteld dat hij het recht heeft een voorziening in cassatie in te
stellen binnen een bepaalde termijn, voorziet niet in enige sanctie of nietigheid en heeft
geen ander doel dan de termijn van cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van de
betrokken persoon hierop te vestigen. (Art. 17, § 5 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Onderzoeksrechter – Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Hoger beroep
– Ontvankelijkheid.
Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor
zover hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (Artikelen 131, § 1, 135, § 2,
235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36–4°, 45 en 49
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Bezwaren – Hoger beroep –
Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een
minderjarige verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet
ontvankelijk verklaart in zoverre het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat
aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalde
ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open (Artikelen
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131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen
36–4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Onderzoeksrechter – Buitenlandse overheid die om beslag verzoekt – Verzoek tot
opheffing – Verwerping – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet–
ontvankelijkheid van het verzoekschrift – Ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart dat ertoe strekt
om met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, de opheffing
door de onderzoeksrechter te verkrijgen van het beslag dat op verzoek van een
buitenlandse overheid is gelegd op bankrekeningen die op naam van verzoeker waren
geopend (Artikelen 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering.)
6 oktober 2004
P.2004.1119.F
nr. 463
Stedenbouw – Meerdere bouwovertredingen met betrekking tot verschillende
eigendommen – Veroordeling tot herstel van plaats in de vorige staat ten aanzien van een
welbepaalde bouwovertreding – Aanstelling van een deskundige voor de bepaling van de
meerwaardesom ten aanzien van andere bouwovertredingen – Artikel 416 Sv..
Wanneer de appelrechters, vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom ingevolge
een van de door de beklaagde begane bouwovertredingen, een deskundige aanstellen om
deze meerwaardesom te bepalen, dan vormt de veroordeling tot het herstel van de plaats
in de vorige staat met betrekking tot een andere door hem begane bouwovertreding geen
eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., zodat het cassatieberoep in zoverre
niet ontvankelijk is
12 oktober 2004
P.2004.0662.N
nr. 474
Burgerlijke partij – Verplichting te betekenen – Artikel 418, eerste lid, Sv. – Arrest van
het Arbitragehof waarbij beslist wordt dat artikel 418, eerste lid, Sv. de artikelen 10 en 11
Grondwet schendt – Verzuim te betekenen.
Ingevolge de beslissing van het Arbitragehof, kan de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep van een burgerlijke partij niet afhangen van de voorafgaande betekening
ervan (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
12 oktober 2004
P.2003.0009.N
nr. 472
Stedenbouw – Vordering van het openbaar ministerie aangaande het onrechtmatig
verkregen – Aanstelling van een deskundige voor de begroting van dit vermogensvoordeel
– Artikel 416, tweede lid, Sv..
Tegen een arrest dat, alvorens verder te oordelen over het bedrag van de vordering van het
openbaar ministerie aangaande het door de eiser onrechtmatig verkregen
vermogensvoordeel, een deskundige aanstelt om dit vermogensvoordeel te bepalen, staat
onmiddellijk cassatieberoep open. (Artikelen 416, tweede lid, en 542bis Wetboek van
Strafvordering.)
12 oktober 2004
P.2004.0662.N
nr. 474
Vorm van betekening – Voorziening van het openbaar ministerie – Geen betekening –
Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van het O.M. tegen een vonnis dat door de
correctionele rechtbank in hoger beroep is gewezen, wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan verweerder heeft
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doen betekenen (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
13 oktober 2004
P.2004.0720.F

nr. 475

Geen betekening door het openbaar ministerie – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof.
Wanneer uit de processtukken niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn cassatieberoep
aan verweerder heeft doen betekenen, is er grond om aan het Arbitragehof de prejudiciële
vraag te stellen of artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het aan openbaar ministerie de verplichting
oplegt het cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, terwijl het
cassatieberoep dat door die partij wordt ingesteld niet aan een dergelijk vormvoorschrift
moet beantwoorden (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
13 oktober 2004
P.2004.0720.F
nr. 475
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest van buitenvervolgingstelling – Burgerlijke
partijen – Cassatieberoep – Overlijden van de inverdenkinggestelde.
Het overlijden van de inverdenkinggestelde tijdens het cassatiegeding ontneemt de
bestaansreden aan het cassatieberoep dat door de burgerlijke partijen is ingesteld tegen het
door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen arrest van buitenvervolgingstelling
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Strafvordering – Cassatieberoep O.M. beperkt tot straf of aanvullende maatregel
waarvan de nietigheid gedeeltelijke vernietiging tot gevolg heeft.
Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot een bijkomende
straf of maatregel waarvan de nietigheid slechts kan leiden tot een gedeeltelijke cassatie,
toetst het Hof slechts de wettigheid van die bijkomende straf of maatregel
27 oktober 2004
P.2004.0869.F
nr. 513
Gedetineerde – Bewaarder van de gevangenis – Ondertekeningen – Stuk.
Het geschreven stuk van de "Prioritaire dienst van cipiers" van een strafinrichting, dat
melding maakt van "een cassatie–akte" die door een cipier werd genoteerd, voldoet niet
aan de wettelijke bepalingen betreffende de verklaringen van cassatieberoep van
gedetineerde of geïnterneerde personen en maakt geen cassatieberoep uit
8 december 2004
P.2004.1556.F
nr. 602
Veroordelend vonnis – Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Hoger beroep tegen het
veroordelend vonnis – Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding –
Ontvankelijkheid.
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar
vormt daarmee een geheel; wanneer tegen het veroordelend vonnis door de beklaagde
hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding niet ontvankelijk. (Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
14 december 2004
P.2004.1616.N
nr. 611
Gemis aan bestaansreden – Hof van Assisen – Veroordelend arrest – Verwerping van het
cassatieberoep – Gevangenneming – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep, dat gericht is tegen een door het hof van assisen gewezen
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen de gevangenneming
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geen bestaansreden meer
15 december 2004

P.2004.1189.F

nr. 612

Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol – Geen kennisgeving hiervan aan
eiser – Recht van verdediging.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een eiser in cassatie wordt verwittigd
van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de algemene rol: het ontbreken van een
dergelijke verwittiging kan geen afbreuk doen aan het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, aangezien eiser in cassatie reeds bij de verklaring van voorziening weet
dat hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met zijn
cassatiemiddelen neer te leggen en dat de zaak na overzending van het dossier aan de
griffie van het Hof zal worden ingeschreven op de algemene rol waardoor een bijkomende
termijn van twee maanden ingaat om er een memorie neer te leggen. Eiser dient zich tot
de griffie van het Hof te wenden indien hij het aanvangstijdstip wenst te kennen van die
bijkomende termijn die de wet hem toekent ingevolge het cassatieberoep dat hij zelf heeft
ingesteld (Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Schriftelijke conclusie van het O.M. – Noot van antwoord – Middelen.
Hoewel de partijen krachtens art. 1107 Ger.W. waarnaar art. 420ter Sv. verwijst, uiterlijk
op de terechtzitting een noot kunnen neerleggen in antwoord op de schriftelijke conclusie
van het O.M., kunnen zij daarentegen bij die gelegenheid, geen middelen voordragen die
zij niet tijdig hebben aangevoerd. (Art. 1107 Gerechtelijk Wetboek; Art. 420ter Wetboek
van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Voorlopige hechtenis – Termijn om uitspraak te doen – Vraag om verdaging –
Verenigbaarheid.
Ofschoon art. 32 van de Voorlopige Hechteniswet 1990 bepaalt dat de termijn van vijftien
dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, binnen dewelke het Hof van
cassatie uitspraak doet over voormeld cassatieberoep, wordt geschorst voor de duur van
de verdaging die op verzoek van de verdachte of zijn raadsman wordt verleend, kan die
termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te doen, slechts worden
aangepast met een verdaging van de zaak op zeer korte termijn. (Artikelen 31 en 32 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Een memorie in cassatie is enkel ontvankelijk in zoverre zij is ingediend ten minste acht
dagen voor de terechtzitting en uiterlijk twee maanden te rekenen van de dag waarop de
zaak op de algemene rol is ingeschreven (Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van
Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

BELASTINGZAKEN
Akte van afstand – Plaats van neerlegging.
De afwijkende regeling vervat in artikel 388, tweede lid, van het W.I.B. 1992, krachtens
dewelke het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie en het exploot van de
betekening ervan dienen neergelegd te worden ter griffie van het hof van beroep, geldt
niet voor de overige procedureakten, zoals akten van afstand die moeten worden
neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie (Art. 388, tweede lid Wetboek
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Inkomstenbelastingen 1992.)
15 januari 2004

F.2001.0068.N

nr. 23

Plaats van neerlegging – Afwijkende regeling.
De afwijkende regeling vervat in artikel 388, tweede lid, van het W.I.B. 1992, krachtens
dewelke het verzoekschrift houdende de voorziening in cassatie en het exploot van de
betekening ervan dienen neergelegd te worden ter griffie van het hof van beroep, geldt
niet voor de overige procedureakten, zoals akten van afstand die moeten worden
neergelegd ter griffie van het Hof van cassatie (Art. 388, tweede lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
15 januari 2004
F.2001.0068.N
nr. 23
Cassatieberoep na cassatieberoep is uitgesloten – Regel – Uitzonderingen.
Buiten het toepassingsgeval van art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken en het geval
van een regelmatige afstand, kan een partij zich in belastingzaken geen tweede maal tegen
dezelfde beslissing in cassatie voorzien (Art. 1082, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
15 januari 2004
F.2001.0068.N
nr. 23
Cassatieberoep ingesteld door beide echtgenoten – Niet–ontvankelijk in hoofde van één
van hen.
Wanneer het Hof vaststelt dat het cassatieberoep ingediend door beide echtgenoten niet–
ontvankelijk is in hoofde van één van hen daar het niet voldoet aan de in art. 388, tweede
lid, van het W.I.B. (1992) gestelde vereisten, verwerpt het dat cassatieberoep en doet het
verder uitspraak op de ontvankelijke voorziening van de andere echtgenoot (Art. 388,
tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
5 februari 2004
F.2001.0061.N
nr. 63
Verzoekschrift niet ondertekend – Gebrek niet aan eiser te wijten.
Wanneer het ontbreken van de ondertekening van het cassatieberoep op het aan het Hof
voorgelegd verzoekschrift niet aan eiser in cassatie kan worden verweten, ingevolge het
zoek raken van het origineel verzoekschrift ter griffie waar het werd neergelegd, verklaart
het Hof het cassatieberoep ontvankelijk (Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 februari 2004
F.2002.0002.N
nr. 80
Begin – Kennisgeving van het arrest – Vennootschap in vereffening – Modaliteiten.
De door de griffie gedane kennisgeving van het arrest inzake inkomstenbelastingen, die
de termijn voor het cassatieberoep doet lopen, kan aan een vennootschap in vereffening
niet alleen geldig worden gedaan op haar maatschappelijke zetel, maar ook op het in het
arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar. (Art. 388, tweede lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
24 december 2004
F.2002.0064.N
nr. 626

TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Wraking – Raad van beroep – Beslissing – Bevoegde instantie.
De Orde van Architecten, handelend door de nationale raad, vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, is de krachtens de wet bevoegde instantie om cassatieberoep in te stellen tegen
de beslissing van een raad van beroep (Artikelen 24, § 2, 33, eerste lid en 37 Wet van 26
juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.)
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1 april 2004

D.2003.0009.N

nr. 177

Orde van architecten – Wraking – Raad van beroep – Beslissing – Aard.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is
geen beslissing alvorens recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts
openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht
over een geschilpunt uitput (Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
der Architecten; Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
Veroordeling tot een tuchtstraf – Verschillende telastleggingen – Cassatiemiddel tegen
een telastlegging – Onzekerheid of voor de overige feiten dezelfde straf zou uitgesproken
zijn – Ontvankelijkheid.
Het cassatieberoep tegen de beslissing van een tuchtraad van beroep van de Orde van
Advocaten die wegens meerdere telastleggingen samen een tuchtstraf heeft uitgesproken,
is niet onontvankelijk indien het cassatiemiddel alleen betrekking heeft op de eerste
telastlegging en het Hof oordeelt dat het niet vaststaat dat de door het middel niet
bedoelde fouten de uitgesproken tuchtstraf tot gevolg zouden hebben gehad
22 oktober 2004
D.2003.0021.N
nr. 500

ARRESTEN RAAD VAN STATE
Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het
werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve stand van verzoeker
wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Raad van State (Artikelen 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 februari 2004
C.2003.0428.F
nr. 81
Afdeling administratie – Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt – Arrest
vatbaar voor cassatieberoep – Motivering – Toezicht van het Hof.
Wanneer het Hof ingevolge de artikelen 33, Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W.
uitspraak doet over het cassatieberoep tegen een arrest waarbij de afdeling administratie
van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, oefent het
Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad op die exceptie afwijzend heeft beschikt
of geweigerd heeft kennis ervan te nemen (Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 33
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
24 juni 2004
C.2002.0361.F
nr. 353

CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Middel afgeleid uit de bewijskracht van een akte – Ontvankelijkheid – Uitspraak van de
rechter – Uitspraak ongeacht of de miskenning was begaan.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat de schending van de
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bewijskracht van een akte aanvoert, indien de rechter uitspraak doet zoals hij had moeten
doen ongeacht of hij de aangevoerde miskenning van bewijskracht van akten al dan niet
had begaan (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2004
C.2001.0461.N
nr. 7
Werkgever – Middel – Grondslag – Wettelijke bepaling van dwingend recht – Ten
voordele van de werknemer – Niet aan de appelrechter voorgelegd middel – Middel
waarover de appelrechter niet op eigen initiatief heeft beslist – Ontvankelijkheid.
Nieuw en derhalve niet ontvankelijk tot staving van een cassatieberoep is het middel
aangevoerd door de werkgever en gegrond op een wettelijke bepaling die alleen dwingend
is ten voordele van de werknemer en niet voorgelegd is aan de appelrechter en waarover
deze evenmin op eigen initiatief heeft beslist
26 januari 2004
S.2003.0067.F
nr. 44
Gebrek aan belang – Begrip – Bestreden beslissing – Bekritiseerde grondslag – Andere
niet bekritiseerde grondslag.
Het middel dat, ook al was het gegrond, geen weerslag zou hebben op de verantwoording
van de bestreden beslissing, is wegens gebrek aan belang niet–ontvankelijk, aangezien die
beslissing tevens berust op een andere voldoende grondslag waartegen het middel niet
opkomt.
6 februari 2004
C.2001.0232.F
nr. 64
Grond van niet–ontvankelijkheid – Middel dat feiten en recht vermengt –
Ontvankelijkheid.
Een tegen een cassatiemiddel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid hierin
bestaande dat het bestreden middel feiten en recht vermengt, moet worden aangenomen
als de toetsing van het middel het Hof ertoe zou verplichten feiten te onderzoeken,
hetgeen buiten zijn bevoegdheid valt
13 februari 2004
C.2002.0616.F
nr. 82
Aangevoerde wetsbepaling – Grief die daarmee geen verband houdt – Ontvankelijkheid.
Vermoedens zijn een manier om een feit te bewijzen zodat het middel dat de schending
aanvoert van de artikelen 1349 en 1353 B.W. en opkomt tegen de beslissing van de
rechter om een fout bij een partij in aanmerking te nemen op grond van de feiten die hij
heeft vastgesteld, een grief is die geen verband houdt met die bepalingen (Artikelen 1349
en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
26 maart 2004
C.2002.0038.F
nr. 170
Gebrek aan belang – Begrip – Bestreden beslissing – Bekritiseerde grondslag – Andere
niet bekritiseerde grondslag.
Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, ook al is het gegrond, de
verantwoording van de bestreden beslissing niet beïnvloedt, aangezien die beslissing ook
steunt op een andere, niet door het middel bekritiseerde grondslag die voldoende is
5 april 2004
C.2003.0335.F
nr. 181
Middel – Tegenstrijdigheid tussen de beschikkingen van de beslissing – Middel dat
schending van artikel 149 Gw. aanvoert – Ontvankelijkheid.
Het middel dat enkel schending van art. 149 Gw. aanvoert op grond van een
tegenstrijdigheid tussen de beslissingen van het bestreden arrest is niet ontvankelijk,
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aangezien het geen verband houdt met art. 149 Gw.
16 april 2004
C.2003.0356.F

nr. 202

Cassatiearrest – Vernietiging – Overlegging – Heropening van het debat – Weigering –
Ontvankelijkheid.
Nieuw, mitsdien niet ontvankelijk, is het middel gericht tegen de weigering het debat te
heropenen ten einde een cassatiearrest over te leggen, dat een titel heeft vernietigd, in
zoverre de eiser, op een aan dat arrest posterieure terechtzitting waarop het debat gesloten
werd, niet heeft opgeworpen dat die titel ontbrak.
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Artikel 159 Gw. (1994) – Verzuim – Ontvankelijkheid – Beroepsziekte.
Het middel ten betoge dat het vermoeden van blootstelling aan een risico op
beroepsziekten in de overheidssector, als bepaald in art. 4, tweede lid, K.B. 5 jan. 1971,
geen wettelijke grondslag vindt in art. 1, W. 3 juli 1967, en dat het bestreden arrest
bijgevolg onwettig beslist dat dit vermoeden niet is weerlegd en het slachtoffer dus lijdt
aan een beroepsziekte, is niet ontvankelijk wanneer het de schending van art. 159 Gw.
[1994] niet aanvoert (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
11 oktober 2004
S.2003.0023.F
nr. 471
Bestreden beslissing – Dictum – Grondslag – Redenen – Kritiek – Kritiek slaat niet op de
redenen – Ontvankelijkheid.
In burgerlijke zaken is het middel dat niet opkomt tegen de redenen die de grondslag van
het dictum van de bestreden beslissing vormen, niet ontvankelijk wegens gebrek aan
belang
11 oktober 2004
S.2001.0137.F
nr. 469
Openbare orde – Uitvoerbaarverklaring – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen
verband houden met de staat en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag –
Middel dat aanvoert dat het geschil zelf niet onderzocht is.
Art. 570 Ger.W. dat de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft, is van
openbare orde (Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2004
C.2003.0424.F
nr. 482
Middel gegrond op een algemeen rechtsbeginsel dat noch van openbare orde noch van
dwingend recht is – Middel dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd en waarover deze
evenmin op eigen initiatief heeft beslist – Middel dat de bodemrechter niet diende toe te
passen.
Het middel dat gegrond is op een algemeen rechtsbeginsel dat noch van openbare orde
noch dwingend is, dat niet aan de bodemrechter is voorgelegd, waarvan deze evenmin op
eigen initiatief heeft kennisgenomen en dat hij niet diende toe te passen, mag niet voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd
14 oktober 2004
C.2003.0454.F
nr. 483
E.G.–Verordening – Uitlegging – Toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de Grondwet –
Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
doordat de rechter een discriminerende uitlegging zou gegeven hebben van de
Verordening (EG) nr 1384/2000 van de Raad van 29 mei 2000 is niet ontvankelijk (Art.
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167 Grondwet 1994.)
22 oktober 2004

C.2004.0043.N

nr. 499

Akten – Conclusie – Geen antwoord – Ontvankelijkheid.
Het middel dat niet vermeldt in welke akten of conclusies eiser het onbeantwoord
gebleven verweer heeft voorgedragen, is niet ontvankelijk wegens vaagheid
25 oktober 2004
S.1998.0158.F
nr. 504
Grond van niet–ontvankelijkheid – Overtollige reden – Rechter – Overtuiging.
De grond van niet–ontvankelijkheid die tegen een middel is opgeworpen en hierop steunt
dat het middel gericht is tegen een overtollige reden van de bestreden beslissing, kan niet
worden aangenomen als die reden heeft bijgedragen tot de overtuiging van de rechter en
dus niet kan worden losgekoppeld van de andere reden of redenen
25 oktober 2004
C.2003.0635.F
nr. 503
Geschonden wetsbepaling – Regels van het geding – Kort geding – Geen vermelding van
artikel 584 Ger.W. – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de voorlopige beoordeling van de
rechter in kort geding met betrekking tot de ogenschijnlijke rechten van de partijen, als dit
middel geen schending aanvoert van art. 584 Ger.W. (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2004
C.2003.0498.N
nr. 571

STRAFZAKEN
Ontvankelijkheid – Tegenstrijdige motieven.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan duidelijkheid, wanneer het de bestreden
beslissing een tegenstrijdigheid in de redenen verwijt, zonder te vermelden waarin die
tegenstrijdigheid zou bestaan
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Afzonderlijke
geldboeten – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende
schendingen van de douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet,
verschillende geldboeten worden opgelegd i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele geldboete alleen gelijk kan zijn
aan de som van de uitgesproken geldboeten (Art. 65 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Hof van Assisen – Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die onderzoekshandelingen
aantasten – Ontvankelijkheid.
Het middel volgens hetwelk onderzoekshandelingen door een onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid zijn aangetast, kan niet voor de eerste maal voor het Hof worden
aangevoerd, wanneer het aanklaagt dat eiser in conclusie de in art. 235bis Sv. bedoelde
middelen niet heeft vermeld, die hij aan het hof van assisen kan voorleggen vóór de
voorlezing van het verwijzingsarrest en van de akten van inbeschuldigingstelling en van
verdediging. (Artikelen 312bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
28 januari 2004
P.2003.1590.F
nr. 49
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Recht van verdediging – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel
6.3.e – Bijstand van een tolk – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de miskenning van het bij art. 6.3, e, E.V.R.M. gewaarborgde recht van
verdediging aanvoert, kan niet voor de eerste maal worden voorgedragen voor het Hof
(Art. 6, § 3, e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
28 januari 2004
P.2003.1339.F
nr. 48
Ontvankelijkheid.
Het middel dat schending aanvoert van een Europese richtlijn, zonder voor te houden dat
de wet een niet–correcte omzetting van deze richtlijn zou inhouden, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang.
3 februari 2004
P.2003.1427.N
nr. 56
Redenen – Geen antwoord op de conclusie – Ontvankelijkheid.
Het middel is niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid, wanneer het het bestreden
arrest verwijt de door eiser neergelegde conclusie niet te beantwoorden, zonder het
verweer aan te wijzen waarop het niet antwoordt
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Grondwet (1994) – Artikel 12 – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de schending van art. 12, Gw. aanvoert zonder te verduidelijken in
hoeverre die bepaling zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk (Art. 12 Grondwet 1994.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Overschrijding van de redelijke termijn – Verweer niet voorgelegd aan de appelrechters.
Het cassatiemiddel dat overschrijding van de redelijke termijn en schending van artikel
6.1 EVRM aanvoert en als verweer niet aan de appelrechters werd voorgelegd, is nieuw
en mitsdien niet ontvankelijk
6 april 2004
P.2003.1459.N
nr. 185
Middel dat niet kan leiden tot cassatie – Ontvankelijkheid.
Het middel dat niet kan leiden tot cassatie, is niet ontvankelijk
9 juni 2004
P.2004.0374.F

nr. 311

Het middel dat de miskenning van "alle grondbeginselen van elke Rechtstaat" aanvoert, is
onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Middel gericht tegen de wet – Ontvankelijkheid.
Het middel dat gericht is tegen de wet en niet tegen het bestreden arrest, is niet
ontvankelijk
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Recht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet voor het eerst voor het Hof van
Cassatie worden aangevoerd
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16 juni 2004

P.2004.0281.F

nr. 333

Hof van Assisen – Dagvaarding om te verschijnen – Afstand van de termijn van twee
maanden – Niet–naleving – Middel dat voor het eerst wordt aangevoerd voor het Hof –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat de niet–naleving van de bij art. 295 Sv. bepaalde termijn van twee
maanden voor het eerst voor het Hof aanvoert, is niet ontvankelijk.
16 juni 2004
P.2004.0583.F
nr. 329
Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Verhoor van een getuige – Sluiten der deuren
– Vordering van het openbaar ministerie – Ontvankelijkheid.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof van Cassatie wordt voorgesteld, is niet
ontvankelijk, wanneer het het hof van assisen verwijt het sluiten van de deuren te hebben
bevolen om een getuige te verhoren, zonder dat het O.M. dat dit vorderde, had vermeld in
hoeverre het verhoor van die getuige in openbare terechtzitting gevaarlijk zou zijn
geweest voor de orde
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Begrip – Wettelijke herhaling – Datum waarop de veroordeling ondergaan of verjaard is.
Het middel dat de appelrechters alleen verwijt hun beslissing niet naar recht te hebben
verantwoord wat de datum betreft waarop de veroordeling, die de grondslag is van de
staat van herhaling, ondergaan of verjaard is, oefent helemaal geen kritiek op de
beoordeling van feitelijke gegevens door de appelrechters en de toetsing ervan vereist
geen enkele controle van feitelijke gegevens waarvoor het Hof van Cassatie niet bevoegd
is.
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Hof van Assisen – Vaststelling van de straf – Veroordelend arrest – Redelijke termijn.
Wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen niet heeft aangevoerd dat de redelijke
termijn was overschreden, kan het middel, dat aan het arrest verwijt bij de straftoemeting
geen rekening te hebben gehouden met die overschrijding, niet voor de eerste maal voor
het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Voorrecht van rechtsmacht – Verdachte die geniet
van voorrang van rechtsmacht – Andere verdachten – Aanhoudingsbevel niet verleend
door een wegens de voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat – Bevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling – Geen uitspraak door de raadkamer.
Het middel dat aanvoert dat de raadkamer zich niet uitspreekt over de procedurele
afwikkeling van de zaak, al was het gegrond, tast de regelmatigheid van de beslissing van
de kamer van inbeschuldigingstelling niet aan en is, aldus, niet ontvankelijk.
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623

BELASTINGZAKEN
Schending van een wettelijke bepaling die de rechter moest toepassen.
Het zuiver juridisch middel dat de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die de
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rechter op het hem voorgelegde geschil moest toepassen, is geen nieuw middel
16 september 2004
F.2003.0049.F

nr. 415

Belasting – Invordering – Verjaring – Openbare orde – Ontvankelijkheid.
Het middel dat gegrond is op bepalingen van wet die van openbare orde is, aangezien zij
de verjaring regelt van de rechtsvordering tot invordering van belastingen, mag voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd.
18 november 2004
C.2002.0458.F
nr. 555

ALLERLEI
Miskenning van de bewijskracht van de akten.
De grief die erin bestaat de appelrechters te verwijten uitspraak te hebben gedaan over de
geldigheid van de aanhangigmaking van de zaak bij de politierechtbank, met schending
van art. 14, Taalwet Gerechtszaken, vormt geen miskenning van de bewijskracht van de
akten. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
7 april 2004
P.2004.0074.F
nr. 191

CHEQUE
Identiteit van trekker en betrokkene – Aan toonder – Geldigheid.
De cheque aan toonder door de trekker op zichzelf getrokken is geen geldige cheque;
daaraan kan niet worden verholpen door gegevens buiten de cheque zelf (Art. 6, derde lid
Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de
Eenvormige Wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet.)
22 april 2004
C.2002.0427.N
nr. 214

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Paritair comité – Drukkerij – Grafisch kunstbedrijf – Dagbladbedrijf – Minimumloon –
Tegenprestatie – Arbeid – Wekelijkse duur.
Onder het minimumloon waarop de werknemers van het drukkerij–, grafische kunst– en
dagbladbedrijf aanspraak kunnen maken moet worden verstaan de tegenprestatie voor
arbeid van zevenendertig uur per week. (Artikelen 2 en 12 C.A.O. 30 nov. 1990, gesloten
in het paritair comité voor het drukkerij–, grafische kunst– en dagbladbedrijf met
betrekking tot de collectieve overeenkomst en algemeen verbindend verklaard bij K.B. 14
sept. 1992.)
12 januari 2004
S.2003.0011.F
nr. 14
Werkzekerheid – Faillissement – Curator – Inlichting– en overlegprocedure – Sanctie.
Een faillissementsvonnis sluit in de regel uit dat de curator zou verplicht worden ten
aanzien van de werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst
overeengekomen maatregelen te nemen met het oog op het behoud van de
werkgelegenheid en een inlichting– en overlegprocedure in dit verband na te leven die
bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet bepaalt dat de curator zijn
opdracht moet vervullen; dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement
kunnen niet bijdragen tot de beoogde werkzekerheid en zijn in strijd met de dwingende
wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de curator de boedel moet beheren.
(Artikelen 16, 46 en 47 Wet 8 aug. 1997; Artikelen 2.1, 1, 2 en 5 C.A.O. van 19 april
1999 betreffende het nationaal akkoord, 1999–2000, P.C. metaal–, machine–, en
elektrische bouw, K.B. 29 jan. 2002.)
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24 juni 2004

S.2003.0110.N

nr. 356

Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen – Sociaal bemiddelaar – Rechtbanken –
Scheiding der machten.
De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen
valt onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar,
personeelslid van die dienst en staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt,
onder de bevoegdheid van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die
opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de voorzitter van de
arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23
juli 1969, en hem te gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te
leggen op de griffie van het rechtscollege (Art. 33, tweede lid Grondwet 1994; Art. 584,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid K.B. nr 1 van
23 juli 1969.)
29 november 2004
S.2004.0079.F
nr. 575

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het
werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve stand van verzoeker
wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Raad van State (Artikelen 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
13 februari 2004
C.2003.0428.F
nr. 81

CONSUMENTENKREDIET
Wet Consumentenkrediet – Schuldbemiddeling – Dienstverlening gericht op het
totstandbrengen van een betalingsregeling.
Het begrip "dienstverlening met het oog op het totstandbrengen van een regeling omtrent
de wijze van betaling van de schuldenlast", dat door artikel 1, 13°, Wet
Consumentenkrediet, niet nader wordt gepreciseerd, houdt, naar de geest van de wet, elke
dienstverlening in die betrekking heeft op gelijk welke regeling omtrent de wijze van
betaling van de schuldenlast. (Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet.)
10 februari 2004
P.2003.0335.N
nr. 71
Wet Consumentenkrediet – Schuldbemiddeling – Toepassingsgebied.
Uit artikel 1, 13°, Wet Consumentenkrediet, dat bepaalt dat voor de toepassing van deze
wet onder schuldbemiddeling moet worden verstaan, de dienstverlening, met uitsluiting
van het sluiten van een kredietovereenkomst, met het oog op het tot stand brengen van een
regeling omtrent de wijze van betaling van de schuldenlast, die geheel of ten dele uit een
of meer kredietovereenkomsten vloeit, volgt dat, zodra er tussen de schulden waarvoor
bemiddeld wordt, zich ten minste één schuld bevindt die voortspruit uit een
kredietovereenkomst, de dienstverlening gericht op het totstandbrengen van een
betalingsregeling onder toepassing van deze wet valt (Art. 1, 13° Wet 12 juni 1991 op het
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Consumentenkrediet.)
10 februari 2004

P.2003.0335.N

nr. 71

Straffen of schadevergoedingen – Vermindering of afschaffing – Vergoeding –
Overdreven of onverantwoorde aard – Rechter – Beoordelingsbevoegdheid.
Artikel 90, tweede lid, van de wet op het consumentenkrediet staat de rechter met name
toe de overeengekomen nalatigheidsinterest die hij overdreven of onverantwoord zou
achten, te verminderen tot onder hun wettelijke grens; de rechter mag in dat verband
rekening houden met omstandigheden die geen verband houden met de overeenkomst,
zoals de onfortuinlijke toestand van de schuldenaar (Art. 90, tweede lid Wet 12 juni 1991
op het Consumentenkrediet.)
5 maart 2004
C.2003.0281.F
nr. 127

DADING
Afstand – Interpretatie.
De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking
op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de
geschillen die daarin begrepen zijn; de afstand van een recht wordt niet vermoed en kan
alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn
(Artikelen 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek.)
13 september 2004
C.2003.0540.F
nr. 404

DAGVAARDING
Strafzaken – Rechtstreekse dagvaarding – Wanbedrijf – Bestanddeel – Misdaad –
Bevoegdheid.
Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het
bestaan van dat wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een
rechtstreekse dagvaarding zodat de correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren,
ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem niet wordt vervolgd. (Art. 182
Wetboek van Strafvordering.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

DERDENVERZET
Bestuurder van een vennootschap – Hoedanigheid – Belang.
Een bestuurder van een vennootschap kan enkel door derdenverzet opkomen tegen een
beslissing die de rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid van
bestuurder maar niet in eigen naam en voor eigen rekening. (Art. 1122 Gerechtelijk
Wetboek.)
22 april 2004
C.2002.0421.N
nr. 213

DESKUNDIGENONDERZOEK
Deskundige – Onpartijdigheid – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens –
Artikel 6 – Artikel 6.1 – Wraking.
Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens
onpartijdigheid wordt vermoed, te wraken (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2004
C.2001.0126.F
nr. 9
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Deskundige – Wraking.
Deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als rechters; die redenen
worden limitatief opgesomd in art. 828, Ger. W. dat, in de versie die aan de wijziging
ervan bij de Wet van 10 juni 2001 voorafgaat, nergens het gebrek aan onpartijdigheid als
wrakingsgrond vermeldt (Artikelen 828 en 966 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2004
C.2001.0126.F
nr. 9
Strafzaken – Voorafgaande opmerkingen – Onderzoeksrechter – Mededeling aan de
inverdenkinggestelde.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter voorafgaande
opmerkingen van een deskundige aan de tegenspraak van de inverdenkinggestelde te
onderwerpen, nog vóór de deskundige het verslag waarin deze worden uiteengezet, heeft
neergelegd.
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Strafzaken – Voorlopige hechtenis – Inzage van het dossier – Inverdenkinggestelde –
Proces–verbaal van het verhoor door de onderzoeksrechter – Deskundige –
Voorafgaande opmerkingen – Rechten van de mens – Voorziening bij een rechter.
Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch art. 5.4 E.V.R.M., worden geschonden door
het arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces–verbaal van het
verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter, die hem de
voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt. (Art. 21, § 3 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Strafzaken – Geen eedaflegging – Dekking.
De mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek t.g.v. het gebrek aan eedaflegging
van de deskundige voor de onderzoeksrechter is gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken (Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
18 februari 2004
P.2003.1454.F
nr. 86
Burgerlijke zaken – Tegensprekelijk karakter – Verzuim – Geen nietigheid – Recht van
verdediging.
Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig de regels van het
Gerechtelijk Wetboek die het tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, doch die niet op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, kan daaruit niet noodzakelijk worden afgeleid
dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is geschonden (Art. 978
Gerechtelijk Wetboek.)
23 februari 2004
C.2003.0209.F
nr. 95
Strafzaken – Deskundige – Aanwijzing – Vordering – Vorm – Algemene rechtsbeginselen.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de deskundige, alvorens zijn
opdracht te vervullen, bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke en
gedagtekende vordering".
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
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Strafzaken – Nietigheid van een deskundigenverslag – Daaropvolgende
deskundigenverslagen – Noodzakelijk vervolg van de vernietigde akte –
Onderzoeksgerechten – Feitelijke beoordeling.
Wanneer de nietigheid van een deskundigenverslag is uitgesproken, beoordelen de
onderzoeksgerechten in feite dat de daaropvolgende deskundigenverslagen niet het
noodzakelijk vervolg vormen van de vernietigde akte, aangezien ze niet gegrond zijn op
de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn van nieuwe of
andere onderzoekingen.
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Strafzaken – Onderzoeksrechter – Deskundige die mondeling gevorderd wordt – Latere
schriftelijke vordering – Regelmatigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een deskundige
mondeling heeft gevorderd, diens aanwijzing te bevestigen in een schriftelijke vordering,
die is opgesteld terwijl die deskundige reeds aan zijn opdracht is begonnen
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Strafzaken – Nietigheid van een deskundigenverslag – Daaropvolgende
deskundigenverslagen – Nietigheidsgrond – Algemene rechtsbeginselen.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de nietigheid van een
deskundigenverslag moet leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende
deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond zijn op het nietigverklaarde
verslag".
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Burgerlijke zaken – Opdracht – Rechtsmacht.
De door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht moet zich noodzakelijkerwijze
beperken tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechter in staat te
stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige niet gelasten
een advies te geven over de gegrondheid van de vordering (Artikelen 11, eerste lid, en
962 Gerechtelijk Wetboek.)
3 juni 2004
C.2003.0111.N
nr. 303

DIEFSTAL EN AFPERSING
Diefstal door middel van geweld of bedreiging – Verzwarende omstandigheden –
Veroordelende beslissing – Motivering in rechte – Vermelding van de wettelijke
bepalingen.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moeten de veroordelende beslissingen op de
strafvordering melding maken van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf bepalen en van die welke de straf bepalen
(Art. 149 Grondwet 1994; Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 461,
468, 471 en 472 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1522.F
nr. 35
Diefstal door middel van geweld – Begrip – Weerloos makende of giftige stoffen.
Diefstal die door middel van weerloos makende of giftige stoffen wordt gepleegd, vormt
een diefstal door middel van geweld in de zin van artikel 468 Sw., die krachtens artikel
472 van datzelfde wetboek strafbaar is met een straf van vijftien tot twintig jaar
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opsluiting. (Artikelen 468 en 472 Strafwetboek.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F

nr. 117

Deelneming – Medeplichtigheid – Voltrekking van het misdrijf.
Hoewel diefstal een aflopend misdrijf is, bestraft de wet tevens degenen die hulp bieden
aan de daders, die zich het gestolen voorwerp reeds hebben toegeëigend, om het te
transporteren uit de plaats waar ze het hebben ontvreemd en aldus de voltooiing van het
misdrijf voor de duur van dat transport verlengen (Art. 67, vierde lid Strafwetboek.)
12 mei 2004
P.2004.0672.F
nr. 256
Diefstal door middel van geweld of bedreiging – Verzwarende omstandigheid – Blijvende
fysieke of psychische ongeschiktheid.
De in art. 473, eerste lid, Sw. bedoelde blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid is
de gedeeltelijke of gehele blijvende onbekwaamheid om eender welke bezigheid uit te
oefenen, terwijl de invaliditeit een toestand is welke een gedeeltelijke of gehele
vermindering van de fysieke of psychische integriteit teweegbrengt; de enkele
omstandigheid dat een slachtoffer ingevolge geweld of bedreiging een blijvende
invaliditeit ondergaat, houdt niet in dat dit geweld hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte,
hetzij een blijvende fysieke of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van
het gebruik van een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg heeft
25 mei 2004
P.2004.0568.N
nr. 285

DIEREN
Bescherming en welzijn – Toezicht – Politie – Woonruimten – Huiszoeking.
Krachtens artikel 34, § 2, Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren, kunnen de leden van de federale en lokale politie zich alle inlichtingen
en bescheiden doen verstrekken die zij tot het volbrengen van hun taak nodig achten en
kunnen zij overgaan tot alle nuttige vaststellingen; zij hebben daartoe vrije toegang tot
alle vervoersmiddelen, gronden, bedrijven of lokalen waar levende dieren worden
gehouden of gebruikt; het bezoek van lokalen die tot woning dienen is slechts toegestaan
van vijf uur 's morgens tot negen uur 's avonds en daartoe mag slechts worden overgegaan
met verlof van de rechter in de politierechtbank. (Art. 34, § 2 Wet betreffende de
bescherming en het welzijn der dieren.)
8 september 2004
P.2004.0466.F
nr. 391
Bescherming en welzijn – Toezicht – Politie – Woonruimten.
Het arrest dat in casu vaststelt dat de speurders overdag enkel aan de buitenkant van de
woning van de eisers vaststellingen hebben gedaan betreffende de toestand van de dieren,
meer bepaald in een kennel gelegen in een weide die grenst aan de boerderij, in een loods
naast of op het erf en in een soort serre, en dat die ruimten geen lokalen waren die de
eisers tot woning dienden, beslist wettig dat de huiszoeking van de politie niet was
onderworpen aan een machtiging door de rechter in de politierechtbank (Art. 34, § 2 Wet
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.)
8 september 2004
P.2004.0466.F
nr. 391
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DOUANE EN ACCIJNZEN
Misdrijven – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening.
Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd
verschillende maar naar de wetsomschrijving identieke douanemisdrijven, de
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet de, krachtens
artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som
van de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (Art. 65 Strafwetboek.)
13 januari 2004
P.2003.0646.N
nr. 16
Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Vervangende gevangenisstraf.
De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen
wanneer hij de beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de
douanewetgeving, die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet (Art. 65
Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Afzonderlijke geldboeten – Cassatiemiddel –
Belang – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende
schendingen van de douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet,
verschillende geldboeten worden opgelegd i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele geldboete alleen gelijk kan zijn
aan de som van de uitgesproken geldboeten (Art. 65 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Landbouwheffingen – Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 – Inning – Bevoegdheid.
Artikel 4, A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3, Wet 23 dec. 1993, in werking getreden op 1
januari 1994, 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 de volledig onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken
toestanden; de inning in het kader van het landbouwbeleid van ontdoken rechten
verschuldigd vóór 1 januari 2004 behoort aan het Belgisch Interventie– en
Restitutiebureau (Art. 4, gewijzigd bij art. 3, Wet 23 dec. 1993 Douane en accijnzenwet
18 juli 1977; Art. 1, § 1, eerste lid K.B. 25 okt. 1971; opgeheven door art. 33 K.B. 30 dec.
1993; Art. 3, § 3 K.B. 7 aug. 1995; Artikelen 1, 3, en 4 K.B. 11 dec. 1995.)
27 januari 2004
P.2003.0956.N
nr. 47
Accijnzen – Verkeer
Geleidedocument.

van

accijnsproducten

onder

de

schorsingsregeling

–

Het geleidedocument waarvan elk accijnsproduct dat zich onder de schorsingsregeling in
het verkeer tussen de Lid–Staten bevindt, vergezeld gaat, heeft alleen betrekking op het
verkeer van accijnsproducten onder de schorsingsregeling zodat het feit dat
accijnsproducten worden voorhanden gehouden met een geleidedocument, niet meebrengt
dat zij vallen onder de schorsingsregeling voor het voorhanden hebben van
accijnsproducten (Artikelen 11, tweede lid, 15, eerste lid, en 18 Richtlijn 92/12/EEG van
de Raad van 25 feb. 1992; Artikelen 12, § 1, 15, § 1, en 18 K.B. 29 dec. 1992 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
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daarvan en de controles daarop.)
20 april 2004

P.2003.0802.N

nr. 207

Accijnzen – Uitslag tot verbruik – Voorhanden hebben buiten een schorsingsregeling van
een accijnsgoed.
Een accijnsgoed dat buiten een schorsingsregeling voorhanden wordt gehouden, is ooit,
op welke wijze dan ook, uitgeslagen tot verbruik (Artikelen 4, sub b en c, 6, 1e lid, 11, 2e
lid, 12 en 15, 1e lid Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Artikelen 3, sub h
en k, 5, 12, § 1, en 15, § 1 K.B. 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
20 april 2004
P.2003.0802.N
nr. 207
Accijnzen – Uitslag tot verbruik – Onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een
schorsingsregeling – Productie, verwerking, voorhanden hebben of verkeer buiten een
schorsingsregeling.
Aangezien een onttrekking, ook op onregelmatige wijze, aan een schorsingsregeling is
gelijkgesteld met uitslag tot verbruik, leidt alle productie, verwerking, voorhanden hebben
of verkeer buiten een schorsingsregeling tot de verschuldigdheid van de accijns (Art. 6,
eerste lid Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Art. 5 K.B. 29 dec. 1992
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop.)
20 april 2004
P.2003.0802.N
nr. 207
Misdrijven – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening –
Verbeurdverklaring.
Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan
de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van
de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of
de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te spreken
enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven
betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard (Art. 65 Strafwetboek.)
20 april 2004
P.2003.0717.N
nr. 206
Vervoer en voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale bandjes – Veroordeling –
Nieuwe veroordeling wegens heling van sigaretten – Toepassing – Accijnsmisdrijf.
De heling omschreven in artikel 505, 1°, Strafwetboek is, als aflopend misdrijf dat bestaat
uit het in het bezit nemen van een zaak waarvan men de wederrechtelijke herkomst kent,
een zelfstandig misdrijf dat onderscheiden is van het accijnsmisdrijf van het vervoer en
voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale bandjes en niet gedekt door een
document (Art. 505, 1° Strafwetboek; Artikelen 10, 13 en 17 Wet 3 april 1997 betreffende
het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; Artikelen 37 en 39 Wet 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 220 en 221 Douane en accijnzenwet 18
juli 1977.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Accijnzen – Vordering tot betaling van ontdoken rechten – Vrijsprekend vonnis – Hoger
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beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied – Devolutieve kracht.
Op het ontvankelijk hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied
tegen een vrijsprekend vonnis inzake douane en accijnzen, dient de rechter in hoger
beroep, m.b.t. de vordering tot betaling van de ontdoken rechten, na te gaan of het aan die
vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en welk bedrag aan rechten, taksen en
nalatigheidsinterest verschuldigd is (Art. 202 Wetboek van Strafvordering.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Misdrijf – Strafvordering – Verbeurdverklaring – Vervolgende partij – Douane en
accijnzenwet.
Inzake douane en accijnzen oefent het ministerie van Financiën de strafvordering uit
onder meer betreffende de verbeurdverklaring (Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18
juli 1977.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°,
Douane en accijnzenwet – Douane–expediteur die de instructies van zijn klant volgt –
Strafuitsluitingsgrond – Sluikerij door de klant – Mededaderschap of medeplichtigheid
van de douane–expediteur.
De artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, A.W.D.A., die bepalen dat de douane–
expediteur, die de instructies van zijn klant voor de douane–aangifte heeft gevolgd, niet
strafbaar is wanneer bewezen is dat zijn klant schuldig is aan sluikerij, hebben weliswaar
een algemene draagwijdte en omvatten alle douaneverrichtingen die de douane–
expediteur op de instructies van zijn klant verricht, maar deze strafuitsluitingsgrond geldt
niet voor de douane–expediteur die mededader of medeplichtige is aan de sluikerij van
zijn klant, onder meer wanneer hij mededader is in de zin van artikel 66, eerste lid,
Strafwetboek, omdat hij namens zijn klant een onjuiste aangifte of enige andere
douaneverrichting doet, wetende dat deze onjuist is en hierbij het opzet heeft zijn bewuste
medewerking te verlenen aan het douanemisdrijf van zijn klant
22 juni 2004
P.2003.1620.N
nr. 344
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°,
Douane en accijnzenwet – Douane–expediteur die de instructies van zijn klant volgt –
Strafuitsluitingsgrond.
De artikelen 135, tweede lid, en 261/2, 1°, A.W.D.A., die bepalen dat de douane–
expediteur, die de instructies van zijn klant voor de douane–aangifte heeft gevolgd, niet
strafbaar is wanneer bewezen is dat zijn klant schuldig is aan sluikerij, hebben weliswaar
een algemene draagwijdte en omvatten alle douaneverrichtingen die de douane–
expediteur op de instructies van zijn klant verricht, maar deze strafuitsluitingsgrond geldt
niet voor de douane–expediteur die mededader of medeplichtige is aan de sluikerij van
zijn klant, onder meer wanneer hij mededader is in de zin van artikel 66, eerste lid,
Strafwetboek, omdat hij namens zijn klant een onjuiste aangifte of enige andere
douaneverrichting doet, wetende dat deze onjuist is en hierbij het opzet heeft zijn bewuste
medewerking te verlenen aan het douanemisdrijf van zijn klant
22 juni 2004
P.2003.1620.N
nr. 344
Douaneambtenaren – Opsporingsbevoegdheid
gelijkgestelde belastingen.

–

Met

de

inkomstenbelastingen

De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
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gelijkgestelde belastingen vermelde douaneambtenaren is niet afhankelijk van de
omstandigheid dat enig vermoeden bestaat van een inbreuk inzake douane en accijnzen,
maar deze ambtenaren hebben deze opsporingsbevoegdheid telkens wanneer het
vermoeden rijst van een inbreuk op het W.I.G.B. of zijn uitvoeringsbesluiten. (Artikelen 1
en 2 Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen Gelijkgestelde Belastingen; Art. 300
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 176 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het
Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992; Art. 14 K.B. 8 juli 1970.)
22 juni 2004
P.2004.0397.N
nr. 347
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet –
Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten –
Veroordeling tot betaling van de waarde van de goederen – Aard.
De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. bedoelde veroordeling tot de betaling van de waarde van
de goederen is weliswaar een civielrechtelijke veroordeling, maar is niettemin het gevolg
van een strafrechtelijke veroordeling, zodat de mededader van dit misdrijf persoonlijk
aansprakelijk is voor de civielrechtelijke gevolgen ervan.
22 juni 2004
P.2003.1620.N
nr. 344
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet –
Verplichting tot aanzuivering of wederoverlegging van douanedocumenten.
De in artikel 257, § 1, A.W.D.A. strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting tot
aanzuivering of wederoverlegging van enigerlei douane– of accijnsdocument, waarvan de
aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van uitreiking is voorgeschreven, heeft
een algemene draagwijdte en heeft derhalve betrekking op enigerlei document waarbij
goederen worden geplaatst onder een bepaalde douaneregeling die naderhand moet
worden aangezuiverd.
22 juni 2004
P.2003.1620.N
nr. 344
Algemene wet op de douane en accijnzen – Artikel 257, § 3, Douane en accijnzenwet –
Onttrekking aan douanedoorvoer – Mededaderschap.
Strafbare deelneming aan het misdrijf van artikel 257, § 3, A.W.D.A., dat een positieve
handeling vereist, namelijk het zonder toelating geven van een andere bestemming aan
goederen en ze aldus aan de doorvoer onttrekken, is mogelijk wanneer de mededader een
door de wet bepaalde vorm van medewerking aan dit misdrijf verleent, hij weet dat hij
zijn medewerking aan dit misdrijf verleent en hij het opzet heeft aan dit misdrijf zijn
medewerking te verlenen
22 juni 2004
P.2003.1620.N
nr. 344
Dwangbevel – Aard – Berusting in de beslissing.
De berusting in een beslissing is een handeling waarmee een procespartij afstand doet van
het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke beslissing; een
dwangbevel inzake douane en accijnzen maakt geen rechterlijke beslissing uit. (Art. 1044,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 november 2004
C.2003.0531.N
nr. 538
Dwangbevel – Verzet – Dagvaarding houdende verzet – Aard van het middel.
Een dagvaarding houdende verzet tegen een dwangbevel inzake douane en accijnzen leidt
een geding in waarbij de rechter de wettelijkheid van het dwangbevel nagaat en houdt
geen verzet in tegen een verstekvonnis; uit het gebruik van de term "verzet" kan derhalve
niet worden afgeleid dat deze bepaling verwijst naar het rechtsmiddel verzet zoals
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geregeld in de artikelen 1047 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 314, § 3
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
8 november 2004
C.2003.0531.N
nr. 538
Accijnsrechten – EEG "antidumping" rechten – Invordering – Toepasselijk recht.
Het arrest dat op de navordering van "antidumping"rechten bij invoer of bij uitvoer van
goederen, die enkel geregeld worden door de gemeenschapsverordeningen, de bepalingen
toepast van de Douane en Accijnzenwet die enkel de invordering van de accijnsrechten
betreffen, is niet naar recht verantwoord. (Art. 2 E.E.G.–Verordening nr 1697/79 van de
Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer; Art.
143 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
18 november 2004
C.2002.0458.F
nr. 555
Douane en accijnzenwet – Niet–aanzuivering of niet–wederoverlegging van douane– of
accijnsdocumenten – Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet – Moreel bestanddeel.
Artikel 257, § 1, A.W.D.A. legt de titularis of de cessionaris van een douane– of
accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van
uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien en ervoor in te
staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het feit zelf van de
niet–aanzuivering of de niet–overlegging inhoudt dat de titularis of de cessionaris van het
document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke verplichting is tekort
gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn
nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling
7 december 2004
P.2004.1154.N
nr. 595
Douane en accijnzenwet – Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet – Niet–aanzuivering
of niet–wederoverlegging van douane– of accijnsdocumenten – Plaats van het misdrijf.
De omstandigheid dat het misdrijf van niet–aanzuivering of wederoverlegging van
douane– of accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, § 1, A.W.D.A., volgens de tekst
zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking aan de doorvoer is gepleegd, om
kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit douanevervoer
(Art. 36.1 E.E.G.–Verordening nr 222/77 van de Raad van 13 dec. 1976; Art. 257, § 1
Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
7 december 2004
P.2004.1154.N
nr. 595
Douane en accijnzenwet – Artikel 257, § 1, Douane en accijnzenwet – Niet–aanzuivering
of niet–wederoverlegging van douane– of accijnsdocumenten – Communautair
douanevervoer – Onttrekking aan de doorvoer in andere lidstaat deze van het kantoor van
uitreiking – Samenhangende misdrijven – Territoriale bevoegdheid.
De omstandigheid dat het misdrijf van niet–aanzuivering of wederoverlegging van
douane– of accijnsdocumenten, bepaald in artikel 257, § 1, A.W.D.A., volgens de tekst
zelf, plaatsvindt op het kantoor van uitreiking van deze documenten, doet geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de lidstaat, waar de onttrekking aan de doorvoer is gepleegd, om
kennis te nemen van alle samenhangende misdrijven met betrekking tot dit douanevervoer
(Art. 257, § 1 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 36.1 E.E.G.–Verordening nr
222/77 van de Raad van 13 dec. 1976.)
7 december 2004
P.2004.1154.N
nr. 595

– 94 –
DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
Persvrijheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Getrapte aansprakelijkheid –
Herstelplicht – Dader (voor eigen daad) – Foto.
Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is
slechts de voorstelling van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een
gedachte of mening in de betekenis die de artikelen 19 en, derhalve, 25 van de
gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (Artikelen 19 en 25 Grondwet
1994.)
28 juni 2004
C.2002.0412.F
nr. 362
Begrip.
Een drukpersmisdrijf is het misdrijf gepleegd door misbruik van een meningsuiting door
middel van gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften; de beoordeling van dergelijk
misdrijf vereist derhalve de beoordeling van de geuite mening (Art. 150 Grondwet 1994.)
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594

DWANGSOM
Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. – Aard van de rechtsregel – Voor België, Luxemburg
en Nederland gemeenschappelijke rechtsregel.
Wanneer een vraag over de uitlegging van een rechtsregel die gemeenschappelijk is voor
België, Luxemburg en Nederland, die als zodanig is aangemerkt krachtens art. 1 van het
Verdrag betreffende de instelling en het statuut van het Benelux–gerechtshof, voor het
Hof van cassatie is gerezen, zoals de vraag of, inzake dwangsom, de veroordeling tot
betaling van een geldsom betrekking heeft op het bevel dat het hof van beroep bij de
uitspraak over het hoger beroep tegen een beslissing van de beslagrechter, aan de
belastingadministratie heeft gegeven om aan de wederpartij een geldsom terug te betalen
die overeenstemt met een krediet, moet het Hof van cassatie in de regel die vraag aan het
Benelux–gerechtshof stellen
2 september 2004
C.2003.0076.F
nr. 376
Opheffing – Onmogelijkheid om de hoofdverbintenis uit te voeren.
Het middel dat staande houdt dat de rechter verplicht is de opheffing van de dwangsom
uit te spreken zodra de uitvoering van de hoofdverbintenis geheel onmogelijk is, zonder
daarbij te moeten nagaan of die onmogelijkheid voortkomt uit een toevallig feit, ofwel
ontstaan is door toedoen of door de schuld van de veroordeelde partij, faalt naar recht
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2004
C.2003.0454.F
nr. 483
Artikel 1385bis, eerste lid, Ger.W. – Veroordeling tot het betalen van een geldsom.
Het arrest dat zijn beslissing gepaard doet gaan met een bevel tot betaling van een
dwangsom, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer dat bevel een
veroordeling tot betaling van een geldsom is in de zin van art. 1385bis, eerste lid, Ger.W.
28 oktober 2004
C.2001.0432.F
nr. 514

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GRONDEN
Feitelijke scheiding van meer dan twee jaar – Ongelijk van beide echtgenoten –
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Verwerende echtgenoot – Wil om gescheiden te blijven wonen.
De wil van de verwerende echtgenoot in de echtscheiding wegens feitelijke scheiding van
meer dan twee jaar, om gescheiden te blijven leven, is niet noodzakelijkerwijs een fout of
tekortkoming, aangezien die wil m.n. zijn oorzaak kan vinden in het foutieve gedrag van
de eisende echtgenoot of in diens weigering, zonder gewettigde reden, om het samenleven
te hervatten (Art. 306 Burgerlijk Wetboek.)
13 september 2004
C.2003.0005.F
nr. 403

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Onderhoudsbijdrage – Door de partijen niet–aangevoerde vaststellingswijze – Wijze
ambtshalve door de rechter gekozen – Beschikkingsbeginsel – Algemeen beginsel van het
recht van verdediging.
Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage,
waarvan het bedrag door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel,
noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging
16 april 2004
C.2002.0504.F
nr. 199
Onderhoudsbijdrage – Respectieve middelen van de ouders – Criteria.
Om de respectieve middelen van de ouders te bepalen, moet de rechter onder meer
rekening houden met de lasten die op een van hen rusten (Art. 203, § 1 Burgerlijk
Wetboek.)
16 april 2004
C.2002.0504.F
nr. 199
Levensonderhoud – Echtgenoot –
levensonderhoud – Bedrag – Criteria.

Plicht

tot

hulpverlening

–

Uitkering

tot

De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is
een uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet worden
vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten
(Art. 213 Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2004
C.2002.0606.F
nr. 219
Voorafgaande overeenkomst – Uitkering tot levensonderhoud ten voordele van de
kinderen – Herzieningsclausule – Verbindende kracht.
De rechter schendt art. 1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die
door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande
overeenkomsten bepaald hebben dat het bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten
voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de respectieve inkomsten van de
ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op eisers
vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij
bewijst dat nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand
aanzienlijk hebben gewijzigd, hem voortaan zullen beletten de door hem aangegane
verbintenissen na te komen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2002.0201.F
nr. 230
Echtgenoot – Onderhoudsuitkering.
De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W. wordt toegekend, is een wijze
om de verplichting tot bijstand die krachtens art. 213 B.W. aan elk van de echtgenoten
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wordt opgelegd, na te komen
9 september 2004

C.2003.0397.F

nr. 397

Echtgenoot – Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Behoefte.
Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W. wordt
toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten
van elk der echtgenoten; het begrip behoefte is betrekkelijk en de uitkering moet worden
geraamd, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten tijdens het
gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in
staat is de levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was
geweest (Artikelen 208 en 213 Burgerlijk Wetboek.)
9 september 2004
C.2003.0397.F
nr. 397
Voorafgaande overeenkomst – Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de
opleiding van de kinderen – Herziening.
Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over
de kinderen heeft, ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen
en op die bijdrage, te zorgen voor het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding
waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien worden wanneer zich nieuwe
omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (Artikelen 203, 203bis en 1134
Burgerlijk Wetboek; Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997
Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2004
C.2000.0389.F
nr. 604
Voorafgaande overeenkomst – Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de
opleiding van de kinderen – Herziening – Modaliteiten.
Wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de ouders, vóór
hun echtscheiding door onderlinge toestemming, vastgelegd hebben met betrekking tot
hun respectieve bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding
van de kinderen, na de echtscheiding kunnen worden herzien door de bevoegde rechter, is
deze niet verplicht die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid van de middelen van de
partijen. (Art. 203 Burgerlijk Wetboek; Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet
20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2004
C.2000.0389.F
nr. 604

GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Verschillende vorderingen in echtscheiding ingesteld – Tijdstip tot wanneer de
echtscheiding terugwerkt.
Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken nadat verschillende vorderingen in
echtscheiding werden ingesteld, werkt zij ten aanzien van de echtgenoten en wat hun
goederen betreft in beginsel terug tot op de dag waarop de eerste vordering is ingesteld,
ongeacht op basis van welke vordering de echtscheiding uiteindelijk werd uitgesproken
(Art. 1278, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
5 februari 2004
C.2001.0587.N
nr. 61
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ECONOMIE
Expansiewet – Nijverheidsgronden – Openbare rechtspersoon – Recht van terugkoop –
Geldigheidsduur.
De gemeenrechtelijke beperking tot vijf jaren van het recht van wederinkoop is niet van
toepassing op het recht van terugkoop van een openbare rechtspersoon van gronden voor
de nijverheid, het ambachtswezen of de diensten (Art. 1660 Burgerlijk Wetboek; Art. 32,
§ 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie.)
18 maart 2004
C.2003.0099.N
nr. 154
Raad voor de mededinging – Arrest van het hof van beroep te Brussel – Minister van
Economie en Wetenschappelijk Onderzoek – Belgische Staat – Geen partij –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep te Brussel
ingesteld door de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek en door de
Belgische Staat, die geen partij waren, noch in de procedure voor de Raad voor de
Mededinging, noch in deze voor dat hof
8 oktober 2004
C.2003.0275.N
nr. 467

EED
Eedaflegging – Ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer – Artikel 11 Boswetboek –
Overplaatsing.
Uit artikel 11, eerste en tweede lid, Boswetboek volgt niet dat wanneer de ambtenaren en
aangestelden van het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun oorspronkelijke
aanstelling worden overgeplaatst, zij opnieuw de eed moeten afleggen voor de rechtbank
van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats
23 november 2004
P.2004.0879.N
nr. 563

EIGENDOM
Mede–eigendom – Mede–eigenaars – Algemene vergadering – Bevoegdheid – Werken –
Privatieve gedeelten.
De algemene vergadering van mede–eigenaars heeft slechts de bevoegdheid om te
beslissen over werken betreffende die gedeelten van gebouwen waarvan vastgesteld is dat
ze niet privatief zijn; het enkele feit dat werken noodzakelijk zijn om te verhinderen dat
privatieve gedeelten schade zouden veroorzaken aan gemene delen of die nadelig zouden
beïnvloeden is niet van aard om de algemene vergadering bevoegdheid te verlenen om te
beslissen zelf werken te laten uitvoeren aan die privatieve gedeelten. (Artikelen 577–3,
derde lid en 577–7, § 1, 1°, b Burgerlijk Wetboek.)
1 april 2004
C.2002.0016.N
nr. 175
Gedwongen mede–eigendom – Groep van gebouwen – Mede–eigenaars van een gebouw –
Vereniging – Geoorloofdheid – Gevolg – Rechtspersoonlijkheid.
Mede–eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen kunnen geen
vereniging vormen die afgezonderd is van de vereniging van de mede–eigenaars van de
gebouwen van die groep en die aldus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou kunnen
verkrijgen om in rechte op te treden (Artikelen 577–3, eerste lid, 577–5, § 1, en 577–9, §
1 Burgerlijk Wetboek.)
3 juni 2004
C.2001.0507.N
nr. 300
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ENERGIE
Elektrische energie – Elektriciteitsvoorziening – Wet 10 maart 1925 – Leveringen van
reeks A – Gemeentelijk monopolie – Aard.
Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie voor de distributie van de leveringen van
elektrische energie van de reeks A geldt niet automatisch maar biedt alleen een
mogelijkheid aan de gemeenten (Art. 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
8 januari 2004
C.2001.0461.N
nr. 7
Wet 10 maart 1925 – Leveringen van reeks A – Gemeentelijk monopolie – Elektrische
energie – Elektriciteitsvoorziening.
Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie inzake elektriciteit strekt zich niet uit tot
leveringen van elektrische energie langs geleidingen die geen gebruik van de openbare
wegen maken (Artikelen 2 en 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
8 januari 2004
C.2001.0461.N
nr. 7
Levering – Voorwaarden – Openbare dienst – Continuïteit.
Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst verplicht de
overheid niet erover te waken dat energie te allen tijde zonder onderbreking wordt
geleverd door de marktoperatoren die een concessie voor levering van energie hebben
gekregen
12 februari 2004
C.2001.0248.N
nr. 77
Telecommunicatie – Openbaar telecommunicatienet – Wijziging van de uitrusting –
Kosten – Aanvraag door een inrichting van openbaar nut – Geen beheerder van het
openbaar domein.
Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te
nemen die veroorzaakt worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels,
bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen van de operator van het betrokken
openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is van het openbaar domein
waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich
bevinden, dienen verstaan te worden de water–, gas– en elektriciteits–, radio–,
teledistributie– en telecommunicatie–inrichtingen van openbaar nut of enige andere
inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de
leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige zuurstof, pekel, natronloog
en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.)
22 april 2004
C.2001.0505.N
nr. 212
Gasvervoerinstallatie – Wijziging.
Het doen wijzigen van de ligging of het tracé van de gasvervoerinstallatie en de
desbetreffende werken waartoe de in de wet bepaalde overheden het recht hebben, op
kosten van de exploitant, sluit de wijziging van de werken aan de gasvervoerinstallatie in
zonder wijziging van de ligging of het tracé ervan (Art. 9 Wet 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.)
24 september 2004
C.2003.0228.N
nr. 434
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ERFENISSEN
Landbouwbedrijf – Overlijden van de erflater – Overname.
De wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op
het bevorderen van de continuïteit is niet van toepassing als de nalatenschap, al was het
maar voor een gedeelte, geen landbouwbedrijf omvat in de zin van artikel 1 van de wet.
(Art. 1 Wet 29 aug. 1988.)
6 februari 2004
C.2001.0232.F
nr. 64
Goederen van de nalatenschap verborgen houden.
De erfgenaam die de goederen van een nalatenschap weggemaakt of verborgen gehouden
heeft, kan de in art. 792 B.W. bedoelde sanctie niet ontlopen tenzij hij uiterlijk voor het
afsluiten van de in art. 1175 Ger.W. bedoelde boedelbeschrijving uit eigen beweging op
de leugenachtige verklaring is teruggekomen
12 november 2004
C.2002.0431.N
nr. 543
Verwerping – Recht van verwerping – Verval – Toepassingsgebied.
Art. 792 B.W. heeft betrekking op alle gevallen van bedrog waarin een erfgenaam, ten
nadele van zijn mede–erfgenamen, de gelijkheid van de verdeling tracht te verbreken,
hetzij doordat hij zich goederen toe–eigent, hetzij doordat hij de desbetreffende hem door
de wet opgelegde verklaringen verzuimt en aldus de van de overledene gekregen giften
verborgen houdt
12 november 2004
C.2002.0431.N
nr. 543
Verdeling – Wijze van verdeling – Alle erfgenamen aanwezig en meerderjarig –
Onderlinge overeenstemming.
Vanaf het openvallen van de nalatenschap kunnen de erfgenamen te allen tijde, en ook in
het kader van een gerechtelijke verdeling, overeenkomen omtrent de wijze waarop tot
verdeling van de onverdeelde goederen wordt gekomen; zo kunnen zij overeenkomen dat
de onverdeelde goederen in nature zullen worden verdeeld, openbaar geveild of
onderhands verkocht (Art. 819 Burgerlijk Wetboek; Art. 1205 Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2004
C.2003.0122.N
nr. 570

EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
Verordening van de Raad – Uitlegging – Toetsing aan de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid.
Het cassatiemiddel dat schending aanvoert van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
doordat de rechter een discriminerende uitlegging zou gegeven hebben van de
Verordening (EG) nr 1384/2000 van de Raad van 29 mei 2000 is niet ontvankelijk (Art.
167 Grondwet 1994.)
22 oktober 2004
C.2004.0043.N
nr. 499

PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, wanneer de uitlegging van
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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.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Verplichting voor het Hof van cassatie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap, wanneer het antwoord op deze vraag geen weerslag kan hebben
op zijn beoordeling van het middel en derhalve niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen
(Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap.)
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd – Prejudicieel geschil
– Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 14 juni 1985 toepassing
kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis uit een overeenkomstsluitende partij
dat dateert van voor het van kracht worden van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op
die partij, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de
Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen –
Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het
buitenland – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Prejudicieel geschil –
Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen verricht door
de instellingen – Bepaling – Interpretatie – Verzoek – Interpretatie noodzakelijk – Hof
van Justitie E.G..
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap of van een handeling verricht door de instellingen van de
Europese Gemeenschap, zoals de artikelen 49 tot 55 van voormeld verdrag, noodzakelijk
is opdat het Hof van cassatie zijn arrest zou kunnen wijzen, te dezen, in een zaak waar de
vraag wordt gesteld of voormelde verdragsartikelen aan een nationale regelgeving van een
eerste lidstaat in de weg staan, waarbij het aan iemand die in die Staat zijn verblijfplaats
heeft en er werkt verboden wordt om op het grondgebied van die Staat een voertuig te

– 101 –
gebruiken dat aan een leasingmaatschappij toebehoort die in een tweede lidstaat is
gevestigd, wanneer dat voertuig niet in de eerste Staat werd ingeschreven, ook al is dit in
de tweede lidstaat gebeurd, vraagt het Hof van cassatie aan het Hof van Justitie om
uitspraak te doen bij wijze van prejudiciële beslissing. (Art. 234 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 2, § 1 K.B. 20 juli
2001; Art. 29 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
6 oktober 2004
P.2004.0176.F
nr. 457
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting voor het Hof van
cassatie.
Wanneer het Hof van cassatie van oordeel is dat het antwoord op de vraag of het beginsel
van de fiscale neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde belet dat de
vernietiging ingevolge een regel van intern recht of ingevolge een fraude inzake de
belasting over de toegevoegde waarde zelf, van een overeenkomst over de levering van
goederen aan een belastingplichtige die al dan niet te goeder trouw heeft gecontracteerd
en niet op de hoogte was van de door de verkoper gepleegde BTW–fraude, voor die
belastingplichtige het verlies van het recht om de belasting af te trekken tot gevolg heeft,
een vraag doet rijzen over de uitlegging van art. 2 van de eerste richtlijn van de Raad
64/227/EEG van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgeving der
Lidstaten inzake omzetbelasting, alsook van de artikelen 5 en 17, § 2, a) van de zesde
richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van
belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, is het Hof verplicht een
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
7 oktober 2004
C.2003.0144.F
nr. 466
Hof van Cassatie – Artikel 234 E.E.G.–Verdrag – Verdrag – Handelingen verricht door
de instellingen – Bepaling – Uitlegging – Verzoek.
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het E.G.–Verdrag of van een akte van de
instellingen van de gemeenschap, zoals de artikelen 4 tot en met 11 en 14 van de
Verordening nr 1348/2000 van de Raad van 29 mei 2000, voor het Hof van cassatie
noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, vraagt het Hof in de regel het Hof van Justitie om
bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak te doen (Art. 234 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
22 oktober 2004
C.2004.0043.N
nr. 499
Uitlegging – H.v.J. – Bevoegdheid – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de
Mens – Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 1952 – Goed.
Het H.v.J. is niet bevoegd om, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
over de uitlegging van art. 1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M.,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1952. (Art. 234, eerste lid Verdrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 6, tweede lid Verdrag 7
feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506
Een strafrechtelijk beslag bij een onderzoek naar een B.T.W.–misdrijf heeft niets
uitstaande met de toepassing van de B.T.W.–wetgeving en inzonderheid met de inhouding
van het voor teruggave vatbare B.T.W.–overschot, zodat het Hof van cassatie een
opgeworpen prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent de
bestaanbaarheid van een regel van procesrecht met het Europees recht inzake B.T.W.–
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inhoudingen niet moet stellen.
7 december 2004

P.2004.1196.N

nr. 598

VERDRAGSBEPALINGEN
Richtlijn – Niet–tijdige implementatie in het interne recht – Toestand van straffeloosheid.
Bij niet–tijdige implementatie van het gemeenschapsrecht in het interne recht, ontstaat een
toestand van straffeloosheid doordat, eensdeels, de rechter elke bepaling van intern recht
dat met dit gemeenschapsrecht niet verenigbaar is, met inbegrip van de strafbepalingen,
buiten toepassing moet laten, anderdeels, de nieuwe strafbaarstelling pas geldt vanaf de
inwerkingtreding van zowel de Europese norm als de interne bepaling die haar strafbaar
stelt; voormelde straffeloosheid vloeit voort uit de voorrang van de Europese norm op de
interne wet, en kan niet door deze laatste, op welke wijze ook, ongedaan worden gemaakt
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Wegverkeer – Artikel 30 – Besturen van een voertuig zonder rijbewijs – Pools onderdaan
gevestigd in België – Europese Overeenkomst van 16 dec. 1991 – Toepassing.
Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Polen, anderzijds, verplicht de ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de
personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van herkomst hebben
verkregen, te erkennen. (Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3 K.B. 23 maart
1998; Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Vrijheid van goederenverkeer – Richtlijn 98/34/EG – Verplichting tot mededeling van
ontwerpen van technische voorschriften aan de Europese Commissie – Apparatuur
gebruikt door de overheid – Gebruik voor openbare veiligheid, defensie, staatsveiligheid
of criminaliteitsbestrijding – Toepasselijkheid.
De richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften, waardoor de eerdere richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 23 maart 1983
werd ingetrokken, heeft niets uitstaande met het gebruik door de overheid, bij activiteiten
die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de
bestrijding van de criminaliteit, zelfs van een product waarvan, ter vrijwaring van de
vrijheid van het goederenverkeer, het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de
Europese Commissie moet worden medegedeeld (Artikelen 8, eerste lid, en 13 Richtlijn
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998.)
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Pensioen – Zelfstandigen – Rustpensioen – Gelijke behandeling – Mannen en vrouwen –
Toepassingsgebied – Uitsluiting – Pensioenleeftijd – Verschil – Mannelijke en
vrouwelijke zelfstandigen – E.G. – Artikel 4, Richtlijn Raad 97/7/E.G. – Artikel 7,
Richtlijn Raad 79/7/E.G. – Draagwijdte – Rustpensioen – Berekeningswijze – Vervroegd
rustpensioen – Vermindering.
Art. 4, eerste paragraaf, van de richtlijn van de Raad 79/7/E.E.G., betreffende de
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, gelezen in samenhang met art. 7, eerste
lid, a, van diezelfde richtlijn, moet zo worden uitgelegd dat het een Lidstaat, die in zijn
nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil tussen mannelijke en
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vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd waarbij de betrokken discriminatie en
vermindering wegens vervroegd pensioen een noodzakelijke en objectieve band met die
handhaving vertonen, niet belet het bedrag van het rustpensioen verschillend te berekenen
naar gelang van het geslacht van de werknemer en de mannelijke werknemers, die als
enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen binnen de vijf jaar die
voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd, een vermindering op te leggen van vijf
procent per jaar vervroegd pensioen (Artikelen 4, § 1, en 7, § 1, a E.E.G.–Richtlijn 79/7
van 19 dec. 1978.)
11 oktober 2004
S.2001.0137.F
nr. 469
Vrij verkeer van werknemers – Sociale zekerheid – Migrerende werknemers – Uitkeringen
– Recht – Tijdvakken – Optelling – Toepassingsgebied.
De toepassing van de optelregel, bepaald in art. 42, oud art. 51, Verdrag van Rome, is
beperkt tot de uitkeringen waarin is voorzien in de verschillende nationale wetgevingen
van de Lidstaten; een invaliditeitspensioen waarop een ambtenaar van de Europese
Gemeenschappen recht heeft ten laste van die gemeenschappen op grond van zijn
loopbaan in hun dienst, is niet opgenomen in een nationale wet en is dus niet onderworpen
aan de optelregel die vermeld wordt in art. 42, oud art. 51, Verdrag van Rome. (Art. 42
Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506

ALLERLEI
Europese richtlijn – Cassatiemiddel – Geen aanvoering van niet–correcte omzetting –
Ontvankelijkheid.
Het middel dat schending aanvoert van een Europese richtlijn, zonder voor te houden dat
de wet een niet–correcte omzetting van deze richtlijn zou inhouden, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang.
3 februari 2004
P.2003.1427.N
nr. 56
Europees aanhoudingsbevel – Wet 19 dec. 2003 – Tenuitvoerlegging – Artikel 4, 4° –
Weigeringsgrond – Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Artikel 7, § 2 V.T.Sv. –
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling –
Voorafgaand officieel bericht.
Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, aan geen vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een
kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze het aangegeven misdrijf zou
kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om vervolging in te
stellen
11 mei 2004
P.2004.0660.N
nr. 252
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Spaanse onderzoeksrechter – Bevoegdheid
van de Belgische gerechten – Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter – Voorwaarden – Toezicht door het Hof – Toepassing.
Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen
vreemdelingen slachtoffer waren van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de
mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf, en niet
vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen vreemdeling
slachtoffer was van het misdrijf. (Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
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8 juni 2004

P.2004.0842.N

nr. 309

Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten –
Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Toezicht
door het Hof.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is;
het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt
vervolgd, moet eerst worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn
van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de Belgische rechter rechtsmacht op grond van
artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel
15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van de
wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen. (Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel; Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Vonnis van faillietverklaring – Handelsactiviteiten – Stopzetting – Uitzonderingsregel –
Rechterlijke beslissing – Aard.
Uit de uitzonderingsregel van de Faillissementswet die toelaat dat de handelsverrichtingen
toch tijdelijk kunnen worden voortgezet, mag niet worden afgeleid dat het
faillissementsvonnis zijn wezenlijke aard verliest van rechterlijke beslissing die de
stopzetting van de handelsactiviteiten oplegt (Artikelen 444 en 475 Wet 18 april 1851.)
19 april 2004
S.2003.0078.N
nr. 205
Vonnis van faillietverklaring – Rechterlijke beslissing – Aard – Handelsactiviteiten –
Stopzetting – Gevolg – Verplichtingen curator – Beëindiging arbeidsovereenkomsten.
Het faillissementsvonnis is een rechterlijke beslissing die in de regel de stopzetting van
elke handelsactiviteit oplegt met gevolg dat de curator de arbeidsovereenkomsten moet
beëindigen
19 april 2004
S.2003.0078.N
nr. 205
Curator – Werknemers – Collectieve arbeidsovereenkomst – Werkzekerheid – Inlichting–
en overlegprocedure – Sanctie.
Een faillissementsvonnis sluit in de regel uit dat de curator zou verplicht worden ten
aanzien van de werknemers specifieke bij een collectieve arbeidsovereenkomst
overeengekomen maatregelen te nemen met het oog op het behoud van de
werkgelegenheid en een inlichting– en overlegprocedure in dit verband na te leven die
bijkomende beperkingen oplegt aan de wijze waarop de wet bepaalt dat de curator zijn
opdracht moet vervullen; dergelijke maatregelen en procedure in geval van faillissement
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kunnen niet bijdragen tot de beoogde werkzekerheid en zijn in strijd met de dwingende
wetsbepalingen die omschrijven op welke wijze de curator de boedel moet beheren.
(Artikelen 16, 46 en 47 Wet 8 aug. 1997; Artikelen 2.1, 1, 2 en 5 C.A.O. van 19 april
1999 betreffende het nationaal akkoord, 1999–2000, P.C. metaal–, machine–, en
elektrische bouw, K.B. 29 jan. 2002.)
24 juni 2004
S.2003.0110.N
nr. 356

RECHTSPLEGING
Hoger beroep – Geschil betreffende een faillietverklaring – Onsplitsbaarheid.
De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman
faillietverklaard wordt en van een beslissing waarbij die faillietverklaring wordt
ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, zelfs als de
faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële
tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en
op last van de curator, heeft geen invloed op de onsplitsbaarheid van het geschil
betreffende de faillietverklaring (Artikelen 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2004
C.2002.0608.F
nr. 43
Gefailleerde – Onroerend goed – Verkoop – Onderhandse verkoop – Machtiging –
Curator van het faillissement – Onsplitsbaarheid (Geschil).
De bij de rechtbank van koophandel ingestelde vordering van de curator van de failliete
boedel om te worden gemachtigd tot onderhandse verkoop van een onroerend goed van de
gefailleerde is een onsplitsbaar geschil in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk
Wetboek (Art. 31 Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
C.1998.0513.F
nr. 245
Recht van opname – Termijn – Schuldvordering voorwerp van rechtspleging vóór andere
instantie – Vordering ingesteld binnen drie jaar na faillissement – Verjaringstermijn –
Faillissementsvonnis – Schuldvordering.
De driejarige verjaringstermijn van het recht opname te vorderen van een schuldvordering
in het faillissement is niet van toepassing wanneer de schuldvordering het voorwerp is van
een rechtspleging die voor een andere instantie wordt gevoerd tussen de schuldeisers en
de curators en die werd ingesteld binnen de drie jaar na het faillietverklarend vonnis. (Art.
72, derde en vierde lid Wet 8 aug. 1997.)
8 november 2004
C.2003.0420.N
nr. 536

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Verbintenissen – Batig saldo – Moratoire interesten – Bestemming.
Na de sluiting van het faillissement mag de curator niet over het batig saldo beschikken
door interest uit te betalen aan de schuldeisers; deze zijn gerechtigd de schuldenaar in
betaling van die interest aan te spreken (Artikelen 451 en 533 Wet 18 april 1851; Art. 23
Wet 8 aug. 1997.)
18 maart 2004
C.2001.0183.N
nr. 152
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Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Verkoop – Onrechtmatige ontbinding door de
gefailleerde – Schuldvordering tot schadevergoeding – Schuldvordering tot terugbetaling
van de prijs – Samenhang tussen de schuldvorderingen – Beoordeling door de
feitenrechter – Toetsing door het Hof.
Het arrest dat oordeelt dat tussen de wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel, namelijk respectievelijk een schuldvordering tot
schadevergoeding voor de schade van de koper ten gevolge van de aan de fout van de
gefailleerde te wijten ontbinding van een koopovereenkomst en de schuldvordering van
de verkoper tot terugbetaling van de prijs, een nauwe samenhang bestaat doordat ze een
en dezelfde oorzaak hebben, te weten de ontbinding van de koopovereenkomst, kon op
grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, naar recht beslissen dat
er tussen de schuld en de schuldvordering van de vennootschap een zodanige nauwe
samenhang bestaat dat ze onderling in vergelijking kunnen worden gebracht
7 mei 2004
C.2003.0258.F
nr. 243
Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Beslissing die de schuldvergelijking erkent –
Regel van gelijkheid van de schuldeisers.
Het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen waarin er volgens de rechter een
nauwe samenhang tussen de schuldvorderingen bestaat, tast de regel van de gelijkheid van
de schuldeisers niet aan.
7 mei 2004
C.2003.0258.F
nr. 243
Faillissement van de aannemer – Schuldvordering op de bouwheer – Rechtstreekse
vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer.
De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer voor hetgeen deze
aan de aannemer verschuldigd is kan enkel worden ingesteld wanneer de schuldvordering
van de aannemer op de bouwheer nog beschikbaar is in het vermogen van de aannemer
(Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
27 mei 2004
C.2002.0435.N
nr. 288
Faillissementswet – Werking in de tijd – Overeenkomst.
Wanneer het faillissement dateert van voor het in voege treden van de nieuwe
Faillissementswet en de overeenkomst van tien dagen voor de datum van staking van
betaling blijft ze aanvechtbaar met toepassing van de oude wet (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 445 Wet 18 april 1851; Artikelen 17 en 150, eerste lid Wet 8 aug. 1997.)
3 juni 2004
C.2003.0070.N
nr. 302
Krediet – Toerekening – Aard.
De uitoefening door een kredietgever van een opdracht gegeven door de kredietnemer op
grond van een voorheen gesloten kredietovereenkomst en die hierin bestaat dat bedragen
ontvangen door de kredietnemer toegerekend worden op een openstaand krediet, geldt als
betaling, in de zin van artikel 445 Faillissementswet 1851, door de kredietnemer. (Art.
445 Wet 18 april 1851.)
17 juni 2004
C.2002.0456.N
nr. 335
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Artikel 46, Faillissementswet 1997 – Overeenkomst die de gefailleerde bindt –
Beëindiging door de curator.
Het staat niet aan de curator een einde te stellen aan een door de failliet gesloten
tegenwerpelijke overeenkomst wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale
vereffening van de boedel niet belet (Art. 46 Wet 8 aug. 1997.)
24 juni 2004
C.2002.0416.N
nr. 354
Overeenkomst die de gefailleerde bindt – Beëindiging door de curator – Beperking.
De bevoegdheid die de curator ontleent aan art. 46, Faillissementswet 1997 gaat alle door
de failliet gesloten tegenwerpelijke overeenkomsten aan doch blijft beperkt tot hetgeen
vereist wordt door het goede beheer van de boedel en de vrijwaring van het beginsel van
de gelijkheid van de schuldeisers
24 juni 2004
C.2002.0416.N
nr. 354
Goederen – Aannemingsovereenkomst – Onderaannemer – Rechtstreekse vordering –
Hoofdaannemer – Faillissement – Rechtstreekse vordering na de faillietverklaring.
Het faillissement heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer op de
opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van
faillietverklaring, de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan
worden ingesteld (Art. 16 Wet 8 aug. 1997.)
23 september 2004
C.2002.0469.F
nr. 430

ALLERLEI
Boedelschuld – Begrip – Fout van de curator.
Een schuld valt ten laste van de faillissementsboedel, als zij na het faillissement is
ontstaan en aangegaan is door de curator in zijn hoedanigheid van beheerder van die
boedel; zulks is ook het geval wanneer hij een handeling stelt die hij in het raam van dat
beheer niet had horen te stellen; dat is het geval wanneer de curator veroordeeld is wegens
tergend en roekeloos geding (Art. 561 Wetboek van Koophandel.)
25 november 2004
C.2004.0100.F
nr. 568
Misdrijven in verband met faillissement – Bedrieglijk onvermogen – Artikel 490bis, Sw. –
Aard van het misdrijf.
Het wanbedrijf organisatie van bedrieglijk onvermogen is een aflopend misdrijf; het is
evenwel een voortgezet misdrijf wanneer de dader door nieuwe handelingen volhardt in
het onttrekken van zijn vermogen aan het onderpand van zijn schuldeisers (Art. 490bis
Strafwetboek.)
22 december 2004
P.2004.1341.F
nr. 624

GEMEENSCHAP EN GEWEST
Bijzondere Wet van 8 aug. 1980 – Gezondheidsbeleid – Rechtsopvolging.
De persoonsgebonden aangelegenheid in artikel 5, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 8
augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreft met name het gezondheidsbeleid;
het beleid betreffende de zorgenverstrekking in en buiten de verplegingsinrichtingen is
niet een bevoegdheid die aan de gemeenschappen en de gewesten is toegekend bij de wet
van 8 augustus 1988. (Art. 5, § 1, 1° Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988.)
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1 maart 2004

C.2002.0594.N

nr. 110

Overdracht van schulden – Buitencontractuele fouten – Bijzondere Wet van 8 aug. 1980 –
K.B. 29 juli 1983.
De overdracht van schulden wegens begane buitencontractuele fouten, is niet uitputtend
geregeld in de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 en in artikel 2 van het Koninklijk
Besluit van 29 juli 1983.
1 maart 2004
C.2002.0594.N
nr. 110
Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten – Rechten en
verplichtingen betreffende overgedragen goederen – Waterwegen – Hangende
gerechtelijke procedures.
Uit art. 57, § 5, Financieringswet 16 jan. 1989 volgt dat, wanneer een gerechtelijke
procedure hangende was inzake de verplichtingen betreffende de krachtens § 2 van
hetzelfde artikel aan de gewesten overgedragen roerende en onroerende goederen,
waaronder de waterwegen en hun aanhorigheden, de Belgische Staat enkel schuldenaar
blijft van de verplichtingen waarover een eindbeslissing is gewezen die op 31 dec. 1988
kracht van gewijsde heeft
25 maart 2004
C.2001.0510.N
nr. 166
Rechtsopvolging van de Staat door Gemeenschappen en Gewesten – Rechten en
verplichtingen betreffende overgedragen goederen – Waterwegen – Onderhoudswerken –
Contractuele verplichtingen.
Niet enkel verplichtingen die rechtstreeks de overgedragen waterwegen en hun
aanhorigheden betreffen, maar ook contractuele verplichtingen die betrekking hebben op
onderhoudswerken van de waterwegen, zijn verplichtingen betreffende de krachtens art.
57 Financieringswet 16 jan. 1989 aan de gewesten overgedragen goederen. (Art. 57, § 5
Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.)
25 maart 2004
C.2001.0510.N
nr. 166

GEMEENTE
Elektriciteitsvoorziening – Gemeentelijk voorzieningsmonopolie – Aard.
Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie voor de distributie van de leveringen van
elektrische energie van de reeks A geldt niet automatisch maar biedt alleen een
mogelijkheid aan de gemeenten (Art. 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
8 januari 2004
C.2001.0461.N
nr. 7
Elektriciteitsvoorziening – Gemeentelijk voorzieningsmonopolie.
Het gemeentelijk voorzieningsmonopolie inzake elektriciteit strekt zich niet uit tot
leveringen van elektrische energie langs geleidingen die geen gebruik van de openbare
wegen maken (Artikelen 2 en 3, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening.)
8 januari 2004
C.2001.0461.N
nr. 7
Wegen – Veiligheid van de gebruikers – Verplichting van de gemeente – Veiligheidsplicht.
De verplichting van de gemeentelijke overheden om te zorgen voor de verkeersveiligheid
op de op hun grondgebied gelegen openbare wegen blijft bestaan, ondanks de onttrekking
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van de politie van het wegverkeer met betrekking tot blijvende of periodieke toestanden
aan de autonome gemeentelijke reglementeringsbevoegdheid (Impliciet) (Art. 135, § 2
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
24 juni 2004
C.2002.0279.N
nr. 352
Cassatieberoep – College van burgemeester en schepenen – Beslissing – Gemeenteraad –
Bekrachtiging – Overlegging.
De beslissing van de gemeenteraad houdende de bekrachtiging van de beslissing van het
college van burgemeester en schepenen om cassatieberoep in te stellen kan worden
overgelegd tot aan de sluiting van het debat (Art. 1100 Gerechtelijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2003.0579.N
nr. 617

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
RECHTSPLEGING
Invordering van de belasting – Toepasselijke wetsbepaling.
Art. 10, W. 23 dec. 1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van
provinciale en plaatselijke heffingen heeft enkel betrekking op de invordering van de
belasting en houdt geen verband met de vaststelling van de aanslag (Art. 10 Wet 23 dec.
1986 betreffende de invordering en de geschillen ter zake van provinciale en plaatselijke
heffingen.)
2 september 2004
F.2003.0018.F
nr. 377

GEMEENTEBELASTINGEN
Progressiviteit – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Vereisten.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24
Vaststaande tanks en vergaarbakken – Exploitatie voor commerciële of industriële
doeleinden.
De exploitatie voor commerciële of industriële doeleinden van tanks en vergaarbakken
krachtens art. 1 van het reglement van de stad Brussel van 10 april 1989 omvat alle
verrichtingen tussen de installatie en de ontmanteling van voornoemde vaststaande tanks
en vergaarbakken. (Art. 1 Reglement van de stad Brussel van 10 april 1989.)
12 maart 2004
F.2003.0013.F
nr. 141
Belastingverordening – Geen aangifte – Ambtshalve inkohiering – Verhoging – W.I.B.
1992 – Toepasselijk recht.
Art. 444 W.I.B. 1992, dat bepaalt dat de belastingen die verschuldigd zijn op de niet–
aangegeven inkomsten vermeerderd worden met een progressieve belastingverhoging, is
niet van toepassing op de verhogingen van provincie– en gemeentebelastingen die op
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grond van artikel 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie– en gemeentebelastingen ambtshalve zijn ingekohierd (Art.
444 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 6 Wet 24 dec. 1996.)
2 december 2004
C.2003.0125.F
nr. 582
Belasting– en retributiereglement – Tanks – Oogmerk.
De bepaling van een gemeentelijk belasting– en retributiereglement waarbij een directe
gemeentebelasting gevestigd wordt "op de open of gesloten tanks, vergaarbakken en –
bekkens voor vloeibare en/of vaste stoffen die voor commerciële of industriële doeleinden
worden aangewend, op basis van de totale maximumcapaciteit per exploitatie" beoogt niet
het accessoir opslaan van vloeibare of vaste stoffen als onderdeel van de behandeling
ervan aan de gemeentebelasting te onderwerpen.
16 december 2004
C.2003.0579.N
nr. 617

GENEESKUNDE
ALGEMEEN
Ziekenhuis – Overeenkomst tussen verplegingsinrichtingen en verzekeringsinstellingen –
Ambulante verzorging.
Uit de bepaling dat de financiële en administratieve betrekkingen tussen de
rechthebbenden en de verzekeringsinstellingen eensdeels, en de apothekers, de
verplegingsinrichtingen, de kinesitherapeuten, de logopedisten, de verstrekkers van
prothesen, toestellen en implantaten en de in artikel 34, 11°, 12° en 18° van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
bedoelde diensten en inrichtingen anderdeels, normaal bij overeenkomst worden geregeld,
blijkt niet dat in een overeenkomst tussen verplegingsinrichtingen en
verzekeringsinstellingen geen onderscheid zou mogen worden gemaakt naargelang de
belanghebbenden al dan niet effectief in het ziekenhuis zijn opgenomen. (Art. 42
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
3 mei 2004
C.2002.0593.N
nr. 232
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Geneesheren–inspecteurs van de dienst voor
geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V – Bevoegdheid om misdrijven op te sporen of
vast te stellen.
De geneesheren–inspecteurs van het rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering
hebben de bevoegdheid om controle te verrichten op de prestaties van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij
processen–verbaal kunnen opstellen betreffende de overtredingen op de daartoe
toepasselijke bepalingen die zij vaststellen (Artikelen 139, 1° (oud), 141, § 1, eerste lid, 1°
(oud) Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug.
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 146, § 1, eerste lid (oud) en 169
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
5 oktober 2004
P.2004.0747.N
nr. 453
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GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen – Internationale
sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het buitenland –
Europese Unie – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Prejudicieel geschil –
Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452

BEROEPSORDEN
Verwijzing van een rechtbank naar een andere – Tuchtzaken – Vordering tot onttrekking
– Gewettigde verdenking – Provinciale raad van de Orde der Geneesheren – Assessor –
Ontvankelijkheid.
Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad
van de Orde der Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter
toekent, noch zijn specifiek statuut maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te
stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in soortgelijke gevallen, het recht toe te
kennen een vordering tot onttrekking in te stellen. (Artikelen 138, tweede lid, 650 en 651
Gerechtelijk Wetboek; Art. 21 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren.)
13 april 2004
C.2004.0147.F
nr. 194
Arts – Nationale raad van de Orde – Verkiezingen – Bezwaarschrift – Geen handtekening
– Geldigheid.
Het bezwaarschrift van een kiezer tegen de uitslag van de verkiezingen van de leden van
de provinciale raden, de raden van beroep en de nationale raad van de Orde der
geneesheren wordt bij een ter post aangetekende brief gestuurd aan de voorzitter van de
raad van beroep die dezelfde taal als voertaal heeft als de provinciale raad waarvan de
reclamant afhangt; de brief waarbij dat bezwaarschrift wordt ingediend, is slechts geldig
als hij ondertekend is (Art. 26 K.B. 28 dec. 1972 betreffende de inrichting en toepassing
van de ontwerp–gewestplannen en gewestplannen.)
23 september 2004
D.2003.0023.F
nr. 432
Orde der geneesheren – Plichtenleer – Vrijheid van meningsuiting – Beperking –
Voorwaarden – Toepassing.
Een beroepsorde, zoals de Orde der Geneesheren, kan het recht op vrije meningsuiting
beperken wanneer het algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels
van het beroep dat vereisen; het staat aan de rechter in concreto na te gaan of de beperking
van de vrijheid van meningsuiting nodig is ter bescherming van de openbare orde en de
gezondheid, en het belang van de expressievrijheid en de maatschappelijke belangen af te
wegen (Art. 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden.)
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12 november 2004

D.2003.0016.N

nr. 546

GERECHTSDEURWAARDER
Loon – Rechtsvordering tot betaling – Verjaring.
De verjaringstermijn van een jaar, die krachtens art. 2272, eerste lid, B.W. geldt voor de
rechtsvordering van de gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die
zij betekenen en voor de opdrachten die zij uitvoeren, is niet toepasselijk wanneer de
gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een advocaat die hem namens zijn
cliënt verzoekt ambtstaken te verrichten
25 maart 2004
C.2002.0029.N
nr. 168

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Veroordeling in de kosten – Motivering – Onderscheid.
De veroordeling in de kosten is een rechtsgevolg van de veroordeling ten gronde en moet
niet bijzonder gemotiveerd worden tenzij de partijen of een van hen dienaangaande een
conclusie hebben genomen (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
8 januari 2004
C.2001.0180.N
nr. 5
Cassatieberoep – Afstand – Advocaat bij het Hof van Cassatie – Verlenen van akte van
afstand – Gevolg.
In burgerlijke zaken veroordeelt het Hof van Cassatie in de regel eiser in de kosten van
het cassatiegeding, wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij het Hof van
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep; zulks is niet het geval wanneer het vaststelt
dat, volgens de akte van afstand, elk van de partijen haar eigen kosten zal dragen
(Artikelen 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde lid, en 1112 Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2004
C.2003.0025.F
nr. 179
Arbeidsongeval – Basisloon – Vaststelling – Geschil – Fonds voor Arbeidsongevallen –
Arbeidsongevallenverzekeraar.
Artikel 68, Arbeidsongevallenwet naar luid waarvan de kosten van alle vorderingen
gesteund op deze wet ten laste van de verzekeringsonderneming vallen behalve wanneer
de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op het tussen het Fonds voor
arbeidsongevallen en een arbeidsongevallenverzekeraar bestaand geschil over de
vaststelling van het basisloon (Art. 68 Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
24 mei 2004
S.2004.0004.F
nr. 279
Rechten en verplichtingen van partijen – Algemeen – Contractuele verbintenis –
Wanuitvoering – Schadevergoeding – Honorarium en kosten van een advocaat of
technisch raadsman – Bestanddeel van de schade – Noodzakelijk gevolg –
Terugvorderbaarheid.
Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde
van een contractuele fout heeft betaald, kunnen worden beschouwd als een te vergoeden
bestanddeel van zijn schade, in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van de
wanuitvoering van de overeenkomst.
2 september 2004
C.2001.0186.F
nr. 375
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Arbeidsongevallen – Overheidssector – Cassatieberoep van de getroffene – Aanneming
van cassatieberoep – Beslissing van het Hof.
Wanneer het Hof, na aanneming van het cassatieberoep van de getroffene van een
arbeidsongeval, een beslissing vernietigt waarbij uitspraak wordt gedaan over een
vordering op grond van de Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, veroordeelt het in
de regel de openbare instelling in de procedurekosten. (Artikelen 1 en 16 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.)
6 september 2004
S.2004.0080.N
nr. 383
Rechtsplegingsvergoeding
–
Ziekte–
en
invaliditeitsverzekering
–
Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Rijksdienst voor ziekte– en invaliditeitsverzekering
– Arbeidsongeschiktheid – Betwisting – Vordering die niet strekt tot het betalen van een
geldsom.
Het rechtsmiddel dat de rechthebbende van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
aanwendt tegen de beslissing van het Rijksinstituut voor ziekte– en
invaliditeitsverzekering, die de arbeidsongeschiktheid weigert vast te stellen, is, voor de
vaststelling van het bedrag van de rechtplegingsvergoeding, geen vordering tot het betalen
van een geldsom die kan leiden tot toepassing van art. 3, tweede lid, K.B. 30 nov. 1970
(Artikelen 1018, eerste lid, 6° en 1022 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 2 en 3, tweede lid
K.B. 30 nov. 1970.)
13 september 2004
S.2004.0019.F
nr. 406
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Arbeidsongeschiktheidsverzekering – Cassatieberoep
– R.I.Z.I.V. eiser – Rechthebbende verweerder – Verzekeringsinstelling opgeroepen tot
bindendverklaring van het arrest – Cassatie.
Wanneer het Hof een beslissing vernietigt die gewezen is in een betwisting over het recht
op uitkering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering, op het cassatieberoep dat het
Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering instelt tegen de rechthebbende en
waarbij het de verzekeringsinstelling tot bindendverklaring van het arrest oproept, wordt
het Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering veroordeeld in de kosten van
het cassatiegeding (Artikelen 1017, tweede lid en 1111, vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
13 september 2004
S.2004.0019.F
nr. 406
Rechtsplegingsvergoeding – Verscheidene eisers – Bijstand van dezelfde advocaat –
Conclusies die dezelfde middelen aanvoeren – Conclusies die de terugbetaling van
verschillende bedragen vorderen.
Het arrest dat oordeelt dat "de (eisende) partijen, die allen de terugbetaling van
inschrijvingsgeld hebben gevorderd en daartoe dezelfde middelen hebben aangevoerd,
beschouwd moeten worden als partijen die een gemeenschappelijk belang hebben en die
in dezelfde zin geconcludeerd hebben, ook al zijn de door elk van hen gevorderde
bedragen niet identiek en werd de slotsom van de voor hen neergelegde conclusies telkens
zo opgesteld om, student per student, de teruggevorderde bedragen te individualiseren"
verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de eisers maar één enkele
rechtsplegingsvergoeding zal worden toegekend die zij onder elkaar moeten verdelen
(Art. 1022 Gerechtelijk Wetboek; Art. 1, tweede lid K.B. 30 nov. 1970.)
14 oktober 2004
C.2003.0405.F
nr. 481
Uitspraak – Aard.
De rechter die de kosten vereffent, doet geen uitspraak over een rechtsvordering. (Art.
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1017, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N

nr. 614

Veroordeling – Beperkingen.
De rechter die de kosten vereffent kan een partij niet veroordelen tot betaling van kosten
aan een partij die deze kosten niet heeft gemaakt of de materiële akten niet heeft verricht
waarvoor door de Koning een tarief werd vastgesteld. (Artikelen 1017, eerste en derde lid,
1018, 1019 en 1022 Gerechtelijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614

STRAFZAKEN
Beklaagde – Gedeeltelijke vrijspraak – Onaantastbare beoordeling.
Wanneer de rechter een grond van niet–ontvankelijkheid van de vervolgingen m.b.t.
bepaalde feiten vaststelt en wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op
onaantastbare wijze de mate waarin de kosten van de vervolging zijn veroorzaakt door de
in aanmerking genomen feiten (Art. 162 Wetboek van Strafvordering.)
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Gerechtskosten in strafzaken – Regeling – Toepasselijke wetsbepalingen.
De gerechtskosten in strafzaken worden autonoom geregeld door de artikelen 50
Strafwetboek en 162, 194 en 365 Wetboek van strafvordering en bijzondere wetten; de
bepalingen van het koninklijk besluit van 30 november 1970 tot vaststelling van het tarief
van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek doen hieraan
niet af
28 september 2004
P.2004.0483.N
nr. 438

TUCHTZAKEN
Orde van Advocaten – Tucht – Sanctie – Cassatie – Kosten van de cassatieprocedure.
Wanneer het Hof, op het cassatieberoep van een advocaat tegen de procureur–generaal bij
het hof van beroep, een beslissing van de tuchtraad van beroep van de balies vernietigt,
laat het de kosten ten laste komen van de Staat (Art. 1111, vierde lid Gerechtelijk
Wetboek.)
26 februari 2004
D.2002.0021.N
nr. 108

GOEDEREN
Vermogensrecht – Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 1, eerste lid, aanvullend
protocol 20 maart 1952 – Goed – Begrip – Pensioen – Werknemers – Rustpensioen.
Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van art.
1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart
1952 (Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs
op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506
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GRONDWET
GRONDWET 1831 (ART. 1 TOT 99)
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Artikel 97 G.W. 1831 is niet van toepassing op de motivering van de beslissingen van de
onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de voorlopige hechtenis. (Art. 97 Grondwet
1831.)
28 december 2004
P.2004.1647.F
nr. 628

GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Non–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24
Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24
Cassatiemiddel – Onduidelijk middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de schending van art. 12, Gw. aanvoert zonder te verduidelijken in
hoeverre die bepaling zou zijn geschonden, is niet ontvankelijk (Art. 12 Grondwet 1994.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Overeenstemming – Inkomstenbelastingen –
Ontheffing – Teruggave van belastingen na een bezwaar of een ambtshalve ontheffing –
Moratoire interest.
Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. (1964), thans art. 419, eerste lid, 3°, W.I.B. (1992), vóór de
wijziging ervan bij art. 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen, schendt de artikelen 10 en 11 Gw. in zoverre het van toepassing is op
een ambtshalve ontheffing verleend door de gewestelijk directeur der belastingen
(Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen

– 116 –
1992.)
11 juni 2004

F.2002.0010.F

nr. 318

Gelijkheid van de Belgen voor de wet – Hof van Assisen – Behandeling ter zitting –
Toepassing.
De artikelen 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artikelen 10 en 11 Gw. vereisen
noch de motivering van de schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties,
noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit permanente
magistraten.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Genot van de rechten en vrijheden zonder discriminatie – Hof van Assisen – Behandeling
ter zitting – Toepassing.
De artikelen 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artikelen 10 en 11 Gw. vereisen
noch de motivering van de schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties,
noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit permanente
magistraten.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Drukpers – Persvrijheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Getrapte
aansprakelijkheid – Draagwijdte – Toepassingsgebied – Foto.
Een foto, zelfs als ze is verschenen in de pers in de ruimste betekenis van het woord, is
slechts de voorstelling van een materieel voorwerp en niet de rechtstreekse uiting van een
gedachte of mening in de betekenis die de artikelen 19 en, derhalve, 25 van de
gecoördineerde Grondwet aan die uitdrukking hechten (Artikelen 19 en 25 Grondwet
1994.)
28 juni 2004
C.2002.0412.F
nr. 362
Burgerlijke partij – Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling –
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte –
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling – 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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Burgerlijke partij – Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling –
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte –
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling – 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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2002.1685.N
nr. 384
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Burgerlijke partij – Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling –
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte –
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling – 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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2002.1685.N
nr. 384
Burgerlijke partij – Tergend en roekeloos hoger beroep tegen buitenvervolgingstelling –
Vordering tot schadevergoeding vanwege de buitenvervolginggestelde verdachte –
Bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling – 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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Woning.
Onder de term woning, in de zin van artikel 15 van de Grondwet, moet worden verstaan
de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon
bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit
dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en
meer in het algemeen zijn privé–leven (Art. 15 Grondwet 1994.)
8 september 2004
P.2004.0466.F
nr. 391

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Gw. is alleen van toepassing op de onderzoeksgerechten, wanneer ze uitspraak
doen als vonnisgerecht
14 januari 2004
P.2003.1310.F
nr. 19
Gelijkheid inzake belastingen.
De grondwettelijke regels inzake de gelijkheid van de Belgen en de niet–discriminatie
inzake belastingen staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling
wordt ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor
een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; de al of niet aanwezigheid van
zodanige verantwoording moet worden getoetst aan het doel en de gevolgen van de
ingestelde belasting en aan de redelijkheid van de verhouding tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. De progressiviteit van een gemeentebelasting leidt op
zichzelf niet tot ongelijkheid, voor zover het onderscheid aan voormelde voorwaarden
voldoet (Artikelen 10, 11 en 159 Grondwet 1994.)
15 januari 2004
F.2002.0006.N
nr. 24
Onderzoeksgerecht – Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Handhaving –

– 118 –
Toepassing.
Art. 149, Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten over
de handhaving van de met toepassing van art. 72, Vreemdelingenwet, genomen maatregel
van vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Burgerlijke rechten – Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke
macht – Bevoegdheid.
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet–
gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet
te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de rechter in kort
geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Onderzoeksgerechten – Europees aanhoudingsbevel – Uitvoering – Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel
26 mei 2004
P.2004.0779.F
nr. 287
Hof van Assisen – Verklaring van de jury – Antwoord op de vragen – Geen redengeving.
De artikelen 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook art. 149 Gw., zelfs als
ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury
geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Redenen van de vonnissen en arresten – Strafzaken – Tegenstrijdigheid.
De tegenstrijdigheid die krachtens art. 149 Gw. aanleiding geeft tot cassatie, is die welke
bestaat hetzij tussen de redenen, hetzij tussen de redenen en het dictum van een zelfde
beslissing, en niet de tegenstrijdigheid die zou kunnen bestaan tussen twee tussenarresten
die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn gewezen (Art. 149 Grondwet 1994.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Motiveringsplicht.
De verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden is een
vormvoorschrift; de omstandigheid dat die redengeving een verkeerde toepassing van de
wet aan het licht zou brengen, maakt geen schending uit van artikel 149 van de Grondwet
(Art. 149 Grondwet 1994.)
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458
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Verzuim – Cassatiemiddel – Burgerlijke
Ontvankelijkheid – Beroepsziekte.

zaken

–

Vereiste

vermeldingen

–

Het middel ten betoge dat het vermoeden van blootstelling aan een risico op
beroepsziekten in de overheidssector, als bepaald in art. 4, tweede lid, K.B. 5 jan. 1971,
geen wettelijke grondslag vindt in art. 1, W. 3 juli 1967, en dat het bestreden arrest
bijgevolg onwettig beslist dat dit vermoeden niet is weerlegd en het slachtoffer dus lijdt
aan een beroepsziekte, is niet ontvankelijk wanneer het de schending van art. 159 Gw.
[1994] niet aanvoert (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
11 oktober 2004
S.2003.0023.F
nr. 471
Onderzoeksgerechten – Europees aanhoudingsbevel – Toepassing.
Artikel 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen
over de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel (Art. 149 Grondwet 1994.)
28 december 2004
P.2004.1665.F
nr. 629

GRONDWETTELIJK HOF
Prejudiciële vragen – Rechtbanken – Verplichting.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht
het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen
over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, van de artikelen 10 en 11
Gw., wanneer zij menen dat die wet die grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (Art.
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Prejudiciële vragen – Hof van Cassatie – Verplichting – Grens – Koninklijk besluit.
Er bestaat geen grond om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de
mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door een koninklijk besluit (Art. 26, §
1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting – Cassatiemiddel.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1,
3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, te dezen een vraag of de artikelen 3
en 5.2 van de wet van 16 juli 2002, zoals aangevuld door artikel 33 van de programmawet
van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26,
§ 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 24 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikel 10 – Strafzaken – Beroep tot intrekking van een op
een vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Arbitragehof volgt dat, in strafzaken,
het beroep tot intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit
beroep gericht is, tezelfdertijd:1) een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot
een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van
veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de bekendmaking van
het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op
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het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van
het verzoekschrift tot intrekking
20 april 2004
P.2003.1537.N
nr. 209
Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag, bedoeld in art. 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bij wege van
een middel voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, meer bepaald een vraag over de
schending, door art. 595, tweede lid, B.W., van de artikelen 10 en 11 Gw., moet het Hof
van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.
(Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
30 april 2004
C.2001.0591.F
nr. 229
Prejudiciële vraag – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden –
Cassatiemiddel – Discriminatie – Hof van Cassatie – Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Wanneer een cassatiemiddel de schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 191 Gw.
door art. 29, §3, tweede lid, wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, in zoverre die bepaling de onttrekking van de zaak aan het
Belgisch gerecht zou opleggen, ook al is ten minste één klager in België een vreemdeling
die het statuut van vluchteling had op het ogenblik dat de strafvordering oorspronkelijk
werd ingesteld, terwijl het die onttrekking verhindert wanneer er op datzelfde ogenblik ten
minste één Belgische klager was, moet het Hof van Cassatie wat dat betreft een
prejudiciële vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 29, § 3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003.)
5 mei 2004
P.2004.0482.F
nr. 237
Arrest – Ongrondwettige wet – Afgeleide regel – Vernietiging – Gevolgen – Rechtbanken
– Intrekking.
De in kracht van gewijsde gegane beslissing van een burgerlijk gerecht, in zoverre zij
gegrond is op een bepaling van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de
gecoördineerde Grondwet bedoelde regel die vervolgens door het Arbitragehof is
vernietigd, of op de bepaling van een verordening ter uitvoering van zodanige norm, kan
geheel of ten dele worden ingetrokken op verzoek van degenen die daarbij partij zijn
geweest of behoorlijk werden opgeroepen; de intrekking is niet onderworpen aan de
voorwaarde dat de voorzieningen niet met vertragingsoogmerken zijn ingesteld voor de
Raad van State (Art. 16, § 1 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
10 mei 2004
S.2002.0078.F
nr. 247
Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 29, § 3, tweede lid, W. 5 aug. 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, moet het Hof
van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art.
29, § 3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
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Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 10, 1° bis, V.T.Sv., moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 10,
1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen die
opgeworpen wordt tot staving van een middel, wanneer die vraag op een onjuiste
veronderstelling berust (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Prejudicieel geschil – Strafzaken – Wraking – Cassatieberoep – Onmiddellijke
ontvankelijkheid – Burgerlijke zaken – Discriminatie – Cassatiemiddel – Verplichting van
het Hof van Cassatie.
Wanneer een cassatiemiddel de schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 416 Sv.
aanvoert, als die bepaling zo wordt uitgelegd dat zij zich verzet tegen de onmiddellijke
ontvankelijkheid van een cassatieberoep tegen een arrest van het hof van beroep dat
uitspraak doet over het verzoek tot wraking van een rechter van de rechtbank van eerste
aanleg, die optreedt in een strafrechtspleging, en het cassatieberoep pas ontvankelijk is na
de uitspraak van de eindbeslissing over de strafvordering, terwijl tegen het arrest van het
hof van beroep dat in burgerlijke zaken uitspraak doet over het verzoek tot wraking van
een rechter van de rechtbank van eerste aanleg onmiddellijk cassatieberoep moet worden
ingesteld, moet het Hof van Cassatie geen vraag aan het Arbitragehof stellen, aangezien
die vraag twee verschillende rechtsplegingen vergelijkt, m.n. die welke van toepassing is
op het cassatieberoep inzake wraking in de zaken die geregeld worden door het Sv.,
enerzijds, en die welke van toepassing is op het cassatieberoep inzake wraking in de
zaken die uitsluitend geregeld worden door het Ger. W., anderzijds; de vraag heeft dus
geen betrekking op een onderscheid tussen personen of partijen, zoals
inverdenkinggestelden, burgerlijke partijen en het O.M., die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar op een onderscheid tussen personen die zich in
verschillende rechtstoestanden bevinden, die voor alle partijen gelden. (Art. 26 Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0548.F
nr. 268
Prejudicieel geschil – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat het bestreden arrest misdrijven bewezen
verklaart die geen verband houden met art. 411 Sw., beslist het dat aan het Arbitragehof
geen prejudiciële vragen betreffende de verenigbaarheid van dat artikel met de artikelen
10 en 11 Gw. hoeven te worden gesteld, aangezien het aangeklaagde onderscheid niet
voortvloeit uit art. 411, maar, enerzijds, uit art. 78 Sw., luidens hetwelk geen misdaad of
wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald, en, anderzijds, uit het
feit dat de wetgever voor de t.a.v. eiser in aanmerking genomen misdrijven geen
soortgelijke verschoningsmogelijkheden heeft voorzien als voor het doden en voor het
toebrengen van slagen en verwondingen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 juni 2004
P.2004.0374.F
nr. 311
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Prejudiciële vraag – Gelijkheidsbeginsel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend
en roekeloos hoger beroep – Vordering tot schadevergoeding – Verdachte en burgerlijke
partij – Vrijstelling van vraagstelling.
Er is geen 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, wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een
identiek onderwerp (Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Prejudiciële vraag – Cassatiemiddel mist feitelijke grondslag.
Het Hof van cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen die
gegrond is op een cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist (Art. 26 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 september 2004
P.2004.0478.F
nr. 412
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 desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die
eigen zijn aan de cassatieprocedure (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989.)
11 oktober 2004
S.2001.0137.F
nr. 469
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Grondwet (1994), artikelen 12, 2de lid, en 14 –
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel 6.
Er is grond om krachtens artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, de prejudiciële
vraag te stellen betreffende de schending van de artikelen 12, tweede lid, of 14 van de
Gw. door artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 Wegverkeerswet vervangt, doordat het de Koning
machtigt om bij in Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen die in elk
van de drie categorieën zware overtredingen vallen die in de eerste paragraaf van
voormeld artikel 29 worden opgesomd.
13 oktober 2004
P.2004.0900.F
nr. 477
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Cassatieberoep – Strafzaken – Vormen –
Betekening – Verplichte betekening door het openbaar ministerie – Grondwet –
Overeenstemming.
Wanneer uit de processtukken niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn cassatieberoep
aan verweerder heeft doen betekenen, is er grond om aan het Arbitragehof de prejudiciële
vraag te stellen of artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het aan openbaar ministerie de verplichting
oplegt het cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, terwijl het
cassatieberoep dat door die partij wordt ingesteld niet aan een dergelijk vormvoorschrift
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moet beantwoorden (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
13 oktober 2004
P.2004.0720.F

nr. 475

Prejudiciële vraag – Arbeidshof – Verplichting.
Het Arbitragehof dat bij wijze van prejudiciële beslissing uitspraak doet bij wege van
arrest omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de
Grondwet bepaalde regel van de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet is aldus niet
bevoegd voor een onderzoek van de schendingen van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet door collectieve arbeidsovereenkomsten en door koninklijke besluiten. (Art. 26,
§ 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
18 oktober 2004
S.2004.0097.N
nr. 488
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die steunt
op een verkeerde hypothese.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat
de verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig
te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid,
om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, "de bestuurders van een
motorvoertuig" betreft, terwijl die bepaling alle weggebruikers betreft waarop de
bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de
rechter die straf oplegt (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 oktober 2004
P.2004.0695.F
nr. 511
Prejudiciële vraag – Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de
Grondwet – Verdrag Rechten van de Mens – Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van
vergadering en vereniging – Beperkingen – Primauteit – Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Artikelen 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli
1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Prejudiciële vraag – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet –
Verplichting van het Hof van Cassatie – Middel dat berust op een onjuiste uitlegging.
Een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof die uitgaat van de onderstelling dat de daden
van discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt
hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, voor
objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits– en
proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat
artikel, zodat het Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (Artikelen 1, 2, 2bis en 3
Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het
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Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004

P.2004.0849.N

nr. 539

Prejudiciële vraag – Aangevoerde grief – Beoordeling – Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Wanneer een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof niet dienstig is voor de
beoordeling van een aangevoerde grief, moet het Hof van cassatie die vraag niet stellen.
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere
eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking – Verplichting.
Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de
Grondwet, waaruit volgt dat, wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt
16 november 2004
P.2004.0644.N
nr. 549
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere
eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking – Verplichting.
Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de
Grondwet, waaruit volgt dat, wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt
16 november 2004
P.2004.1127.N
nr. 550
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Middel dat geen
verband houdt met het bestreden arrest.
Wanneer een cassatiemiddel geen verband houdt met het bestreden arrest en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is omdat het is gegrond op de kritiek van wettelijke bepalingen waarop
het bestreden arrest niet steunt, is er geen reden om aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen die daarop betrekking heeft (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Vroeger arrest – Vraag
met hetzelfde voorwerp.
Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer dit reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een zelfde
onderwerp (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552
Prejudiciële vraag – Rechtbanken – Principe van de wettigheid van de aantijgingen –
Verplichting.
Wanneer de appelrechters weigeren aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
over de discriminatie die artikel 442bis van het Strafwetboek dat de ongewenste
intimiteiten straft zou inhouden, omdat dat artikel het principe van de wettigheid van de
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aantijgingen zou miskennen, en wanneer zij enerzijds, uiteenzetten dat het antwoord op
die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en zij zich uitspreken over de
wettigheid van de bedoelde aantijging, terwijl zij echter uitgebreid de bestanddelen van
die telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever in het
licht van de parlementaire voorbereiding, zodat daaruit blijkt dat zij het antwoord op die
vraag noodzakelijk achten om hun beslissing te wijzen, en wanneer anderzijds, het arrest
niet vaststelt dat de wettelijke bepaling die ongewenste intimiteiten strafbaar stelt de
Grondwet niet kennelijk schendt, schenden de appelrechters de artikelen 10, 11, 12 en 14
van de Grondwet en artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof. (Artikelen 10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Art. 26, § 2 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1096.F
nr. 553
Prejudiciële vraag – Rechtbanken – Verplichting.
Het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening is niet verplicht het
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oordeel is dat de bepaling
die moet worden toegepast de Grondwet niet kennelijk schendt of dat het antwoord op die
vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1096.F
nr. 553
Prejudicieel geschil – Verplichting voor het Hof van cassatie – Grenzen – Cassatiemiddel
– Ongelijkheid die niet voortvloeit uit de aangegeven wetsbepaling.
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen
die tot staving van een middel wordt aangevoerd, wanneer de aangevoerde ongelijkheid
niet voortvloeit uit de bekritiseerde wetsbepaling die zelf geen enkel onderscheid invoert
(Art. 26, § 2, eerste lid Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 6 Wet 24
dec. 1996.)
2 december 2004
C.2003.0125.F
nr. 582
Het Hof stelt geen opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer die vraag
niet preciseert welke bij artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde wet,
decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel aan de Grondwet getoetst dient
te worden
7 december 2004
P.2004.1196.N
nr. 598
Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die op
onjuiste veronderstellingen berust.
Er is geen aanleiding voor het Hof van Cassatie om aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen die gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

HANDELSPAPIER
Wisselbrief – Bestanddelen – Geldigheid – Vermelding – Tijdstip – Gebrek – Herstel –
Mogelijkheid.
Om te beoordelen of een titel de voor een wisselbrief vereiste bestanddelen bevat, moet
worden teruggegaan tot het tijdstip waarop betaling ervan wordt gevraagd, o.m. op de dag
van de dagvaarding tot betaling; het ontbreken van de handtekening van de trekker kan
nadien niet worden hersteld (Artikelen 1, aanhef en 6°, en 2 Wet 10 juli 1964 tot
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invoering van een nieuwe Nederlandse tekst van de gecoördineerde wetten op de
wisselbrieven en orderbriefjes.)
4 maart 2004
C.2001.0322.N
nr. 121

HANDELSPRAKTIJKEN
Reclame – Uitwerking – Bijdrage – Bevel tot staking.
Het bevel tot staking dat op grond van artikel 27, tweede lid, van de wet van 14 juli 1991
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
kan worden uitgesproken ten laste van degene die bewust ertoe heeft bijgedragen dat de
reclame uitwerking heeft, moet geen melding maken van de wijze waarop hij tot de
litigieuze reclame heeft bijgedragen, maar wel van de staking van die reclame. (Art. 27,
tweede lid Wet 14 juli 1991.)
6 februari 2004
C.2003.0154.F
nr. 67
Handelspraktijkenwet 1991 – Verboden handelspraktijk – Vordering tot staking –
Wetswijziging – Geoorloofd geworden handelspraktijk.
Wanneer in de loop van een geding, een daad die bij het inleiden van de zaak een
verboden handelspraktijk uitmaakte ingevolge een nieuwe wet toegelaten wordt, kan de
rechter weliswaar het bestaan vaststellen van een bij de inleiding verboden
handelspraktijk, maar kan hij niet de staking bevelen van de geoorloofd geworden
praktijk. (Art. 95 Wet 14 juli 1991.)
29 april 2004
C.2002.0058.N
nr. 225
Handelspraktijkenwet 1991 – Artikel 22 – Reclame – Vergelijkende reclameboodschap –
Identificatie van de concurrent door de consument.
Noch uit artikel 22, tweede lid, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals
gewijzigd bij de Wet van 25 mei 1999, noch uit de artikelen 23, 1° tot 5°, 23bis, §1, 1° en
3°, en 43, §4, van dezelfde wet volgt dat de consument, wanneer hij kennis neemt van een
vergelijkende reclameboodschap, op het zicht van die reclameboodschap de concurrenten
moet kunnen identificeren zonder nader onderzoek. (Artikelen 22, tweede lid, 23, 1° tot
5°, 23bis, §1, 1° en 3° Wet 14 juli 1991; Art. 43, §4 Wet 14 juli 1991.)
29 april 2004
C.2002.0058.N
nr. 225
Handelspraktijkenwet 1991 – Artikel 22 – Reclame – Vergelijkende reclame – Begrip –
Consument – Herkenning of identificatie van de concurrent.
Artikel 22, tweede lid, van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en de bescherming van de consument, zoals gewijzigd bij de Wet van 25
mei 1999, dat elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel een door een
concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd,
als vergelijkende reclame beschouwt, vereist niet dat de consument die kennis neemt van
de reclame zonder nader onderzoek de concurrenten zou kunnen herkennen of
identificeren. (Art. 22, tweede lid Wet 14 juli 1991.)
29 april 2004
C.2002.0058.N
nr. 225
Verkoop met prijsvermindering.
De compensatie die enkel aangeboden wordt aan de klanten die bij de aankoop van een
goed aan de verkoper het gebruikte goed overdragen dat erdoor wordt vervangen, heeft
niet het algemene karakter dat vereist is voor de prijsvermindering waarvan de
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aankondiging is onderworpen aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 42 en volgende
van de wet van 14 juli 1991 (Art. 42 e.v. Wet 14 juli 1991.)
8 september 2004
P.2004.0285.F
nr. 389
Handelspraktijkenwet 1991 – Verboden daden – Opsporing en vaststelling – Bijzondere
ambtenaren – Bevoegdheden – Binnentreden in werkplaatsen – Gewone openings– of
werkuren.
Onder de gewone openings– of werkuren tijdens dewelke de in artikel 113, § 1, van de
Wet van 14 juli 1991 bedoelde ambtenaren voor het vervullen van hun opdracht mogen
binnentreden in de werkplaatsen, gebouwen, belendende binnenplaatsen en besloten
ruimten, moet worden verstaan de uren dat de verkoper in zijn winkelruimtes hetzij de
consumenten die dat wensen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan,
toelaat. (Art. 113, §§ 1 en 2, 1° Wet 14 juli 1991.)
30 november 2004
P.2004.0823.N
nr. 577
Handelspraktijkenwet 1991 – Artikel 49 – Opruiming of solden – Vereiste – Publiek
karakter.
Onder het publiek karakter, vereist voor een opruiming of solden, moet worden verstaan
de omstandigheid dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen,
hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan. (Art. 49 Wet 14 juli 1991.)
30 november 2004
P.2004.0823.N
nr. 577
Handelspraktijkenwet 1991 – Artikel 42 – Aankondigingen van prijsverminderingen –
Vereiste – Publiek karakter.
Onder het publiek karakter, vereist voor de aankondigingen van verminderingen van de
verkoopprijs aan de consument, moet worden verstaan de omstandigheid dat de verkoper
zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een
categorie daarvan. (Art. 42 Wet 14 juli 1991.)
30 november 2004
P.2004.0823.N
nr. 577

HANDELSZAAK
Overdracht tegen overname van schulden – Fiscale schuld verschuldigd door de overlater
– Overnemer – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Maatstaf van de gehoudenheid.
Wanneer de overdracht van een handelszaak plaatsvindt tegen een overname van schulden
is het bedrag van de overgenomen schulden de maatstaf van de gehoudenheid van de
overnemer voor de belastingschulden verschuldigd door de overlater. (Art. 442bis
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; ingevoegd bij art. 6 K.B. 12 dec. 1996; bekrachtigd
door art. 2, 4° Wet 13 juni 1997; thans vervangen bij art. 50 Wet 22 dec. 1998; Art. 20,
wat onroerende voorheffing in het Vl.Gew. betreft Decr. Vl. Gew. 30 juni 2000.)
27 mei 2004
C.2002.0530.N
nr. 289

HELING
Zelfstandig misdrijf – Heling van sigaretten – Eerdere veroordeling wegens het vervoer
en voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale bandjes – Toepassing.
De heling omschreven in artikel 505, 1°, Strafwetboek is, als aflopend misdrijf dat bestaat
uit het in het bezit nemen van een zaak waarvan men de wederrechtelijke herkomst kent,
een zelfstandig misdrijf dat onderscheiden is van het accijnsmisdrijf van het vervoer en
voorhanden hebben van sigaretten zonder fiscale bandjes en niet gedekt door een
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document (Art. 505, 1° Strafwetboek; Artikelen 10, 13 en 17 Wet 3 april 1997 betreffende
het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak; Artikelen 37 en 39 Wet 10 juni 1997
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het
verkeer daarvan en de controles daarop; Artikelen 220 en 221 Douane en accijnzenwet 18
juli 1977.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Heler – Heling en diefstal – Schade – Algehele schadevergoeding.
De heler van een gestolen voorwerp kan samen met de dief tot volledige vergoeding van
de door de eigenaar van dat voorwerp geleden schade worden veroordeeld wanneer,
zonder de fout van die heler, de schade zich niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
13 oktober 2004
P.2004.0896.F
nr. 476
Voorwerp – Auteursrecht – Wet 30 juni 1994 – Artikel 80 – Intellectuele eigendom.
De met inbreuk op artikel 80 van de Wet van 30 juni 1994 op materiële drager verkregen
reproductie van een werk dat het voorwerp uitmaakt van een intellectuele eigendom, is
geen door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak in de zin van artikel 505, 1°,
Strafwetboek. (Art. 505, eerste lid Strafwetboek; Art. 80 Wet 30 juni 1994 betreffende de
auteursrechten en de naburige rechten.)
30 november 2004
P.2004.0834.N
nr. 578
Voorwerp – Stoffelijke zaak.
Heling is een misdrijf tegen de eigendom, dat enkel betrekking heeft op stoffelijke zaken
(Art. 505, eerste lid Strafwetboek.)
30 november 2004
P.2004.0834.N
nr. 578
Voorwerp van het misdrijf.
De heling bedoeld in artikel 505, 1°, Strafwetboek, betreft zowel de weggenomen,
verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan, als de
verkoopprijs van die zaak of, als die zaak bestond uit geld, de zaak die met dat geld
verkregen werd
7 december 2004
P.2004.1168.N
nr. 596

HERHALING
Veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling niet in aanmerking neemt –
Cassatieberoep – Openbaar ministerie – Belang.
Het openbaar ministerie heeft belang om cassatieberoep in te stellen tegen de
veroordelende beslissing die de staat van wettelijke herhaling van een beklaagde niet in
aanmerking neemt, zelfs als diens veroordeling voor het overige, wettelijk verantwoord is.
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Staat van wettelijke herhaling.
De staat van wettelijke herhaling kan niet alleen leiden tot een verzwaring van de straf tot
boven het wettelijk bepaalde maximum en, in bepaalde gevallen, tot de uitspraak van een
maatregel tot terbeschikkingstelling van de regering; die staat brengt de veroordeelde
daarenboven automatisch, ten gevolge van de wet zelf, in een toestand die ongunstiger is
dan die van de dader die voor het eerst een misdrijf heeft gepleegd met betrekking tot een
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eventuele voorwaardelijke invrijheidstelling en het herstel in eer en rechten.
30 juni 2004
P.2004.0784.F

nr. 367

Algemene herhaling – Nieuw wanbedrijf – Termijn – Vijf jaar – Aanvang van de termijn.
Artikel 56, tweede lid, Sw., vereist dat voor de staat van algemene herhaling binnen een
termijn van vijf jaar een nieuw wanbedrijf wordt gepleegd; die termijn gaat in op de dag
waarop de veroordeelde zijn straf heeft ondergaan of op de dag waarop die straf is
verjaard (Art. 56, tweede lid Strafwetboek.)
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Wettelijke herhaling – Aard.
Wettelijke herhaling vormt geen persoonlijke verzwarende omstandigheid, maar is een
toestand
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Strafbare herhaling vereist dat, op het ogenblik dat het nieuwe misdrijf wordt gepleegd, de
reeds opgelopen veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan (Art. 54 tot 57
Strafwetboek.)
22 september 2004
P.2004.0511.F
nr. 425
Bijzondere herhaling bij een bijzondere wet ingesteld – Verwijzing naar de toepasselijk
verklaarde bepalingen in het Eerste Boek van het Strafwetboek – Geen gevolgen voor de
regel van de bijzondere herhaling en voor de toepassing van de regels van wettelijke
herhaling.
De verwijzing in een bijzondere wet, naar de bepalingen in het eerste boek Sw., die
onbeperkt van toepassing worden verklaard, heeft niet tot gevolg dat de bijzondere
herhaling die bij diezelfde wet werd ingesteld wordt opgeheven en dat de straffen, buiten
de in dit artikel bedoelde gevallen, kunnen worden verzwaard zoals bepaald in artikel 56
Sw.
8 december 2004
P.2004.1174.F
nr. 599
Wettelijke herhaling.
Herhaling vereist ondermeer dat de veroordeling die het nieuwe misdrijf voorafgaat,
kracht van gewijsde heeft (Art. 56, tweede lid Strafwetboek.)
21 december 2004
P.2004.1357.N
nr. 622
Wettelijke herhaling – Voorwaarden – Termijn – Aanvang.
Een beslissing op de strafvordering verkrijgt kracht van gewijsde wanneer daartegen geen
rechtsmiddel meer openstaat
21 december 2004
P.2004.1357.N
nr. 622

HERSTEL IN EER EN RECHTEN
Advies van een gespecialiseerde dienst – Arrest – Redengeving – Toezicht door het Hof
van Cassatie.
Het arrest schendt art. 149 Gw., wanneer het in het midden laat of het beslist dat het
dossier een advies van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in eer en
rechten bevat, zodat de voorschriften van art. 629, laatste lid, Sv., zijn nageleefd, dan wel
dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen voorwaarde is waaraan de wet het
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herstel in eer en rechten van de veroordeelde onderwerpt (Art. 149 Grondwet 1994; Art.
629 Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2004
P.2003.1514.F
nr. 105

HERZIENING
ALGEMEEN
Strafzaken – Vernietiging van een arrest dat uitspraak doet over de strafvordering –
Rechter voor wie de grond van de herziening is aanhangig gemaakt – Burgerlijke
rechtsvordering – Bevoegdheid.
De burgerlijke partij zal in de zaak worden betrokken voor de rechter die moet beslissen
over de herziening zelf, ongeacht of zij eerder in het geding tot herziening is
tussengekomen; geen enkele wettelijke bepaling beperkt de bevoegdheid van dat gerecht
om over de burgerlijke rechtsvordering uitspraak te doen, zoals de rechter wiens
beslissing werd vernietigd dat had kunnen doen. (Art. 444, vijfde en zesde lid Wetboek
van Strafvordering.)
8 september 2004
P.2004.0922.F
nr. 395

VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Vals getuigenis – Begrip – Ander geding.
De in de artikelen 443, eerste lid, 2°, en vijfde lid, Sv., bepaalde grond tot herziening
vloeit voort uit de vrees dat, aangezien het getuigenis vals is, de veroordeling verdacht is;
de veroordeling voor vals getuigenis kan dus betrekking hebben op een getuigenis die in
een ander geding is afgelegd, maar alleen voor zover de getuige die in die andere zaak een
vals getuigenis heeft afgelegd, vermoed wordt dat ook te hebben gedaan in het geding
waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft (Art. 443, eerste lid, 2°, en vijfde lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 maart 2004
P.2003.1599.F
nr. 149
Vals getuigenis.
Het vals getuigenis dat tot herziening aanleiding geeft, is noodzakelijkerwijs het
getuigenis dat werd afgenomen vóór de uitspraak van de te herziene veroordeling,
waardoor het verdenking kan wekken hetzij over de beslissing zelf, hetzij over de
oprechtheid van de daarvoor afgenomen getuigenissen (Art. 443, eerste lid, 2°, en vijfde
lid Wetboek van Strafvordering.)
17 maart 2004
P.2003.1599.F
nr. 149
Nieuw feit – Bewijs van onschuld – Ontvankelijkheid.
De aanvraag tot herziening is ontvankelijk, wanneer het bewijs van de onschuld van de
veroordeelde kan blijken uit een omstandigheid, waarvan deze het bestaan niet heeft
kunnen aantonen ten tijde van het geding (Art. 443, eerste lid, 3°, en vijfde lid Wetboek
van Strafvordering.)
17 maart 2004
P.2003.1599.F
nr. 149
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HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, dat op hetzelfde ogenblik wordt ingesteld als het cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest, binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de
artikelen 292bis en 416, tweede lid, Sv., bedoelde nietigheden aan het Hof voor (Artikelen
292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0173.F
nr. 210
Cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de veroordeelde tegen het arrest tot verwijzing naar het hof van
assisen, dat op hetzelfde ogenblik als het cassatieberoep tegen het veroordelend arrest,
wordt ingesteld binnen de vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest, legt noch de
schending van de wetten betreffende de bevoegdheid van de kamer van
inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen, noch het onderzoek van de in de
artikelen 292bis en 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering bedoelde
nietigheden aan het Hof voor
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Cassatieberoep.
Op het cassatieberoep dat de veroordeelde instelt tegen het arrest waarbij hij naar het hof
van assisen wordt verwezen en dat gelijktijdig met het cassatieberoep tegen het
veroordelend arrest wordt ingesteld binnen vijftien dagen na de uitspraak van dat arrest,
neemt het Hof geen kennis van de schending van de wetten betreffende de bevoegdheid
van de kamer van inbeschuldigingstelling en van het hof van assisen en onderzoekt het
evenmin de nietigheden als bedoeld in de artikelen 292bis en 416, tweede lid, Sv.; daaruit
volgt dat de middelen die een grond van niet–ontvankelijkheid van de vervolgingen
aanvoeren en die reeds voor het onderzoeksgerecht zijn voorgedragen, niet ontvankelijk
zijn, aangezien zij niet zijn aangevoerd tot staving van een onmiddellijk cassatieberoep
(Artikelen 292bis en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Hoewel art. 217 Ger. W., om op de lijst van de gezworenen te worden ingeschreven,
alleen vereist dat de betrokkene ingeschreven is in het kiezersregister, dat hij de
burgerlijke en politieke rechten geniet, dat hij volle dertig jaar en minder dan zestig jaar
oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artikelen 342 tot 345 en 347 tot
351 Sv. volgt dat de gezworenen hun verklaring over de schuld opmaken zonder hierover
te beraadslagen met het hof, volgt hieruit niet dat het hof van assisen geen onafhankelijke
en onpartijdige, bij wet opgerichte rechterlijke instantie zou zijn, in de zin van art. 6.1
E.V.R.M., of dat het vermoeden van de onschuld van de beschuldigde er niet wettig kan
worden weerlegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 217 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 342 tot
345 en 347 tot 351 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Samenstelling van de jury – Gezworene die geen getuige van de zaak is, maar toch door
een partij als getuige wordt.
Artikel 127 Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat onder meer diegenen die getuige
geweest zijn op straffe van nietigheid geen gezworenen mogen zijn, houdt niet in dat het
enkele feit dat een of meerdere kandidaat gezworenen of plaatsvervangende gezworenen,
waarvan niet blijkt dat zij getuige van de zaak zijn of zouden kunnen zijn, toch door een
partij als getuige voor het hof van assisen worden gedagvaard, meebrengt dat zij geen
gezworene meer kunnen zijn.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Wijziging in de samenstelling van de zetel – Verplichting het debat volledig te hervatten –
Ontslag van die verplichting.
Het Hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd is slechts ontslagen
van de verplichting het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die is
verhinderd, wordt vervangen door een magistraat die aan het debat heeft deelgenomen in
de hoedanigheid van voorzitter of daartoe afgevaardigd of aangewezen plaatsvervangend
assessor. (Artikelen 120, derde lid, 121, derde lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Artikel 779, Ger.W. – Toepassing.
Artikel 779 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing in strafzaken
6 oktober 2004
P.2004.0952.F

nr. 462

Schuldigverklaring van de jury – Schuldigverklaring – Latere wijziging in de
samenstelling van de zetel – Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het debat heeft
deelgenomen – Hervatting van het debat.
Wanneer in het tijdvak tussen de schuldigverklaring van de jury en het arrest dat uitspraak
doet over de strafvordering, de voorzitter of een assessor wordt vervangen door een
magistraat die niet aan het debat had deelgenomen als plaatsvervanger, strekt het gezag
van gewijsde waarmee het verdict is bekleed, zich uit tot het onderwerp van het debat
waarvan de wet in dat geval eist dat het wordt hervat, met dien verstande dat het debat
wordt beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf.
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Overhandiging van de processtukken aan de jury – Artikel 341 Sv. – Niet–vermelding van
de akte van verdediging.
De loutere omstandigheid dat artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering,
uitdrukkelijk melding maakt van de akte van inbeschuldigingstelling, welk stuk essentieel
is voor de regelmatigheid van de rechtspleging voor het hof van assisen, en niet van de
akte van verdediging, heeft niet voor gevolg dat aan het openbaar ministerie meer rechten
worden verleend dan aan de beschuldigde en plaatst derhalve de beschuldigde niet in een
minder gunstige positie dan het openbaar ministerie
20 januari 2004
P.2003.1478.N
nr. 32
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Overhandiging van de processtukken aan de jury – Akte van verdediging – Toepassing.
Alle door de partijen overhandigde stukken, daarin begrepen de akte van verdediging
opgesteld door de beschuldigde of diens raadsman, maken deel uit van de processtukken,
die, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen van de getuige, in toepassing van
artikel 341, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, aan de gezworenen worden
overhandigd
20 januari 2004
P.2003.1478.N
nr. 32
Overhandiging van de processtukken aan de jury – Verbod om de schriftelijke
verklaringen van getuigen te overhandigen – Anonieme getuigen – Verhoor door de
politie – Later verhoor onder eed door de onderzoeksrechter – Toepassing.
Noch artikel 341 Wetboek van Strafvordering, noch het mondeling karakter van het debat
voor het hof van assisen verzetten zich ertegen dat de processen–verbaal waarin de
verklaringen van anonieme getuigen, die tijdens het gerechtelijk onderzoek door de politie
werden ondervraagd, zijn opgenomen, tijdens de beraadslaging aan de jury worden
overhandigd; de omstandigheden dat die getuigen ook door de onderzoeksrechter onder
eed gehoord werden, aan wie zij hun eerder aan de politie afgelegde verklaringen hebben
bevestigd, terwijl de verklaringen onder eed voor de onderzoeksrechter aan de jury niet
worden overhandigd, en dat zij ter zitting niet verschenen zijn om voor het hof van assisen
te getuigen, doen hieraan niet af
20 januari 2004
P.2003.1364.N
nr. 31
Behandeling ter zitting – Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die
onderzoekshandelingen aantasten – Cassatiemiddel – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel volgens hetwelk onderzoekshandelingen door een onregelmatigheid, verzuim
of nietigheid zijn aangetast, kan niet voor de eerste maal voor het Hof worden
aangevoerd, wanneer het aanklaagt dat eiser in conclusie de in art. 235bis Sv. bedoelde
middelen niet heeft vermeld, die hij aan het hof van assisen kan voorleggen vóór de
voorlezing van het verwijzingsarrest en van de akten van inbeschuldigingstelling en van
verdediging. (Artikelen 312bis en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
28 januari 2004
P.2003.1590.F
nr. 49
Mondeling karakter van het debat – Behandeling ter zitting – Discretionaire bevoegdheid
van de voorzitter – Uitoefening – Voorwaarde.
Wanneer het debat van de zaak is aangevangen voor het hof van assisen, kan de
discretionaire bevoegdheid van de voorzitter om een onderzoeksmaatregel te bevelen, niet
worden uitgeoefend in afwezigheid van de gezworenen en de partijen, op straffe van
miskenning van het mondeling karakter van het debat (Artikelen 268, 317, 341 en 353
Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0173.F
nr. 210
Rechtspleging ter zitting – Beschuldigde die niet in persoon verschijnt –
Vertegenwoordiging door raadsman met toestemming van het Hof – Recht van
verdediging – Toepassing.
Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de beschuldigde voor het hof van
assisen op zijn uitdrukkelijk verzoek gedurende het hele proces ter terechtzitting door zijn
raadsman met toestemming van dit hof is vertegenwoordigd; het mondelinge karakter van
het debat voor het hof van assisen doet hieraan niets af
1 juni 2004
P.2004.0413.N
nr. 295
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Verklaring van de jury – Niet goedgekeurde doorhalingen.
De niet–goedgekeurde doorhalingen in de verklaring van de jury tasten het arrest van het
hof van assisen niet aan, wanneer de werkelijke wil van de jury blijkt uit andere
vermeldingen in die verklaring, uit de vermeldingen van het proces–verbaal van de
terechtzitting en uit de vermeldingen van het arrest (Artikelen 78 en 345 Wetboek van
Strafvordering.)
2 juni 2004
P.2004.0389.F
nr. 298
Behandeling ter zitting – Overlegging van de processtukken aan de gezworenen –
Schriftelijke verklaringen van de getuigen.
Met schriftelijke verklaringen van de getuigen bedoelt art. 341 Sv. de verklaringen die
onder eed zijn afgelegd voor de onderzoeksrechter (Art. 341 Wetboek van
Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verklaring van de jury – Antwoord op de vragen – Geen redengeving – Eerlijk proces.
De artikelen 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook art. 149 Gw., zelfs als
ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury
geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Sluiten der deuren – Sluiten van de deuren beperkt tot het
verhoor van een getuige – Openbaarheid van het debat – Herstel – Ogenblik.
Hoewel de openbaarheid van de terechtzitting de regel is en het sluiten van de deuren de
uitzondering, verbieden noch art. 148 Gw., noch art. 6.1 E.V.R.M., noch de artikelen 190
en 310 Sv. het hof van assisen, dat het sluiten van de deuren regelmatig bevolen heeft om
een getuige te verhoren, het debat pas opnieuw openbaar te maken nadat de partijen hun
opmerkingen hebben gegeven over de verklaringen van die getuige. (Art. 6.1 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;
Art. 148 Grondwet 1994; Artikelen 190 en 310 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Opening van de debatten – Beschuldigde afwezig –
Verstekvonnis.
Het verstek, in tegenstelling tot weerspannigheid aan de wet, ontneemt de behandeling ter
zitting niet haar mondeling karakter, onttrekt de zaak niet aan de berechting door de jury
en leidt niet tot ambtshalve veroordeling in geval van vrijwillige of gedwongen
vertegenwoordiging van de veroordeelde, maar biedt het hem de mogelijkheid om verzet
te doen. (Art. 381 e.v. Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Sluiting van het debat – Schorsing van de terechtzitting voor de
beraadslaging van de jury – Wettigheid.
Art. 353 Sv. verbiedt niet om de behandeling van de zaak tussen het sluiten van het debat
en de overlegging van de vragen aan de jury, te schorsen.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Behandeling ter zitting – Sluiten der deuren – Voorwaarden – Onaantastbare beoordeling
in feite.
Het hof van assisen beoordeelt op onaantastbare wijze of er, om een van de in artikelen
148 Gw. of 6.1 E.V.R.M., bepaalde redenen, grond bestaat om een uitzondering te maken
op de regel volgens welke de zaak in openbare terechtzitting moet worden behandeld (Art.
148 Grondwet 1994; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Tussenarresten – Vordering tot vertoning van de film van een confrontatie – Weigering –
Redengeving.
Door te weigeren een film van een confrontatie te vertonen, omdat dit het debat nodeloos
zou vertragen, miskent het hof van assisen de algemene rechtsbeginselen van het recht
van verdediging en van de openbaarheid van het debat niet, aangezien die weigering
steunt op de omstandigheid dat de protagonisten van de confrontatie, die op de
terechtzitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden konden worden
geconfronteerd
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Onderzoek en debat – Schorsing van de terechtzitting voor de
beraadslaging van de jury – Activiteit van de pers tijdens die schorsing.
Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze
hebben genoten om uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van
de pers tijdens die schorsing van de terechtzitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden
kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend zou zijn
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Jury – Eed afgelegd door de gezworenen – Verzuim – Sanctie.
In het hof van assisen kan elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit de door
de gezworenen afgelegde eed, meteen bestraft worden door uitoefening van het
wrakingsrecht.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Opening van de debatten – Beschuldigde afwezig – Voorzitter –
Beschikking die het verstek vaststelt – Onherroepelijkheid.
Het onherroepelijk karakter van de beschikking waarbij de voorzitter van het hof van
assisen het verstek van een beschuldigde vaststelt, heeft alleen betrekking op de zaken
waarin de niet–verschenen beschuldigde de enige vervolgde is, zodat de jury in zijn
afwezigheid niet kon worden samengesteld overeenkomstig de bij de artikelen 242 e.v.
Sv. bepaalde vormvereisten; dat is niet het geval wanneer verschillende beschuldigden
zijn verschenen; het kan niet de wil van de wetgever zijn geweest dat de niet–verschenen
beschuldigde, in een dergelijke omstandigheid, niet kan verschijnen op het debat, alleen
omdat hij, in tegenstelling tot de andere beschuldigden, de dag van de opening van het
debat afwezig was. (Art. 381, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Behandeling ter zitting – Sluiten der deuren – Openbaar belang – Belang van de
beschuldigde.
Het sluiten van de deuren dat door het hof van assisen kan worden uitgesproken, beperkt
alleen de waarborgen die de openbaarheid van het debat aan de beschuldigde biedt, zodat
deze geen belang heeft om te klagen over het feit dat het sluiten van de deuren niet is
bevolen (Art. 148 Grondwet 1994.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verklaring van de jury – Onaantastbare bevoegdheid van de volksjury – Verbod van
discriminatie – Willekeurige ongelijke behandeling van beschuldigden en beklaagden.
De onaantastbare bevoegdheid van de volksjury, die overigens beperkt wordt door de
artikelen 351, 352, 364 en 364bis Sv., en die tevens tot gevolg heeft dat tegen vrijspraak
geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend, voert tussen de beschuldigden en de
beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling in, in de zin van art. 14
E.V.R.M. (Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid –
Dekking.
In strafzaken zijn de nietigheden t.g.v. een onregelmatigheid in de eed van getuigen,
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve
datgene dat een maatregel van inwendige aard oplegt, gewezen is zonder dat de nietigheid
door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van assisen op tegenspraak
gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Behandeling ter zitting – Regelmatig opgeroepen getuigen – Verplichting van verhoor.
In het hof van assisen moeten de getuigen die door de ene of de andere partij regelmatig
zijn opgeroepen, worden verhoord als ze aanwezig zijn, als de partijen niet hebben
afgezien van hun verhoor en als tegen hen geen enkele uitsluitingsgrond bestaat
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verklaring van de jury – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit een gebrek aan ervaring dat aan gezworenen wordt toegeschreven, uit de snelheid
waarmee ze hebben beraadslaagd of uit het gebrek aan motivering van hun verdict, kan
niet worden afgeleid dat de jury niet onpartijdig uitspraak kon doen in een zaak waarvan
de pers zich meester heeft gemaakt (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verklaring van de jury – Inhoud – Bewijzen – Beoordeling – Antwoord op de vragen.
Het staat aan de jury te beoordelen of de haar voorgelegde bewijzen een toereikende
grondslag vormen voor haar overtuiging aangaande de schuld, waarbij zij haar
desbetreffende beslissing uitdrukt door alleen bevestigend of ontkennend te antwoorden
op de haar gestelde vragen (Artikelen 337, 338 en 339 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Vereiste van effectieve bijstand van de beschuldigde door een raadsman – Beoordeling
van het voldaan zijn aan deze vereiste.
Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is
door een raadsman en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief
zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring van het recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt onaantastbaar of aan die
vereisten is voldaan. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Verklaring van de jury – Definitief karakter.
Zodra de jury een regelmatige en volledige verklaring heeft afgelegd, kan zij deze niet
meer wijzigen noch mag zij enige latere verklaring afleggen
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Behandeling ter zitting – Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter – Voorontwerp
van de vragen die aan de jury worden overhandigd – Rechten van de mens – Verdrag
Rechten van de Mens – Artikel 6 – Artikel 6.1 – Eerlijk proces – Schending.
Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, wanneer hij de
bevoegdheid uitoefent die hij volgens artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering
bezit, zonder verzet of opmerking vanwege de beschuldigde en diens raadsman, een
voorontwerp van vragen aan de juryleden heeft overhandigd vóór de sluiting van het
debat, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Behandeling ter zitting – Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter – Voorontwerp
van de vragen die aan de jury worden overhandigd – Aanvullende vraag betreffende een
verzwarende omstandigheid die niet in de akte van inbeschuldigingstelling staat vermeld
– Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 6 – Artikel 6.1 – Eerlijk
proces – Schending.
Uit de omstandigheid alleen dat een voorontwerp van vragen die de voorzitter van het hof
van assisen aan de gezworenen overhandigt vóór de sluiting van het debat, een
aanvullende vraag bevat betreffende een verzwarende omstandigheid die niet wordt
vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het debat naar voren komt,
tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, hebben
verklaard geen enkel bezwaar te hebben, kan geen schending van artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
worden afgeleid. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Behandeling ter zitting – Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Nietigheid – Dekking.
In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de
eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is met name van toepassing op de door het hof
van assisen op tegenspraak gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van
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Strafvordering.)
8 december 2004

P.2004.1372.F

nr. 600

Stuk door één van de partijen voorgelegd – Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter
– Voeging bij het dossier zonder de partijen te vragen of zij zich daartegen verzetten –
Behandeling ter zitting.
De voorzitter van het hof van assisen kan de voeging bij de stukken van de rechtspleging
bevelen van stukken die in de loop van het debat door een partij zijn voorgelegd, zonder
dat enige wettelijke bepaling hem oplegt aan de overige partijen te vragen of zij zich
tegen die voeging verzetten (Art. 268 Wetboek van Strafvordering.)
8 december 2004
P.2004.1372.F
nr. 600
Verklaring van de jury – Voorlezing van de vragen door de voorzitter – Termijn voor de
overhandiging van de vragen aan de gezworenen.
Art. 342 Sv. bepaalt niet dat de vragen "zonder onderbreking" na de voorlezing ervan
door de voorzitter aan de gezworenen zullen worden overhandigd. (Art. 342, eerste lid
Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Behandeling ter zitting – Gezworenen – Verbod om verbinding te hebben met de
buitenwereld.
Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen zich vrij kunnen bewegen tijdens de
schorsing van de zitting, die was bevolen na de voorlezing van de vragen, kan niet worden
afgeleid dat zij van buitenaf, meer bepaald door de media, werden beïnvloed en evenmin
dat zij kennis hebben genomen van andere gegevens dan die welke uit het debat naar
voren gekomen zijn of dat zij inzage hebben genomen van andere documenten dan die
welke vervat waren in de stukken die hun met toepassing van art. 341, eerste lid, Sv. door
de voorzitter van het hof van assisen waren overhandigd
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Behandeling ter zitting – Schorsing – Bevoegdheid van de voorzitter.
De voorzitter van het hof van assisen oordeelt vrij over de in het art. 353 Sv. bedoelde
schorsingen (Art. 353 Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Verklaring van de jury – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij art. 312 Sv. voorgeschreven eed hebben
afgelegd dat zij geen afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de
belangen van de maatschappij die hem beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding
zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij geen gehoor zouden geven
aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op grond
van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun
innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en
rechtschapen mens betaamt, zijn noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld
van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand van magistraten, noch de
omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot
onafhankelijkheid en onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in
de pers (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden.)
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15 december 2004

P.2004.1189.F

nr. 612

Behandeling ter zitting – Eerlijk proces.
Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke
partijen tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid
gekregen heeft om in een akte van verdediging te antwoorden op de akte van
beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te maken over hun
verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te
repliceren, vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de
burgerlijke partijen aangevoerde middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op
de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord gekregen heeft, kan hij niet beweren
dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

EINDARREST
Beraadslaging over de straf – Vereiste van de volstrekte meerderheid van stemmen –
Vaststelling in het arrest – Toepassing.
Het arrest dat vaststelt dat de beraadslaging met de jury plaatsvond overeenkomstig artikel
364 Wetboek van Strafvordering, stelt aldus vast dat de beslissing over de straf genomen
werd bij volstrekte meerderheid van stemmen. (Art. 364, tweede lid Wetboek van
Strafvordering.)
20 januari 2004
P.2003.1478.N
nr. 32
Verklaring van de jury – Schuldigverklaring – Latere wijziging in de samenstelling van de
zetel – Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het debat heeft deelgenomen –
Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te hervatten – Veroordelend arrest
– Cassatieberoep van de beschuldigde – Vernietiging.
Nadat het Hof van cassatie heeft vastgesteld dat na de schuldigverklaring van de jury, de
voorzitter werd vervangen door een magistraat die niet vanaf de opening aan het debat
had deelgenomen als plaatsvervanger en dat het hof van assisen, na een arrest alvorens
recht te doen te hebben gewezen dat beslist dat er geen grond was om het onderzoek van
de zaak voor de nieuwe zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft
gewezen, vernietigt het Hof van cassatie, op het cassatieberoep van de beschuldigde,
voormeld arrest alvorens recht te doen en het veroordelend arrest dat het gevolg ervan is,
dat laatste alleen in zoverre het uitspraak doet over de straf, en verwijst het de aldus
beperkte zaak naar een ander hof van assisen opdat enkel uitspraak zou worden gedaan
over de straf die aan de beschuldigde moet worden opgelegd ten gevolge van de
antwoorden van de jury op de door de voorzitter gestelde vragen.
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Verklaring van de jury – Schuldigverklaring – Latere wijziging in de samenstelling van de
zetel – Magistraat die niet als plaatsvervanger aan het debat heeft deelgenomen –
Tussenarrest dat beslist het onderzoek van de zaak niet te hervatten – Veroordelend arrest
– Straf – Wettigheid.
Wanneer na de schuldigverklaring van de jury, de voorzitter wordt vervangen door een
magistraat die niet vanaf de opening aan het debat over de zaak had deelgenomen als
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plaatsvervanger, en het hof van assisen, nadat het een arrest alvorens recht te doen heeft
gewezen dat beslist dat er geen grond was om het onderzoek van de zaak voor de nieuwe
zetel te hervatten, ook al was dit beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
beoordeling van de straf, een veroordelend arrest heeft gewezen, heeft het aldus
samengestelde hof van assisen een straf uitgesproken die het krachtens de wet niet kon
uitspreken.
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Beslissing op de strafvordering – Cassatieberoep van de beschuldigde – Cassatie – Arrest
dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering.
Vernietiging, op het cassatieberoep van de beschuldigde, van het arrest van het hof van
assisen waarbij uitspraak wordt gedaan over de strafvordering, brengt de vernietiging mee
van het door dat hof gewezen arrest over de tegen hem gerichte burgerlijke
rechtsvordering en dat het gevolg ervan is (Art. 408 Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0173.F
nr. 210
Tussenarrest – Cassatieberoep – Schorsende werking.
Het cassatieberoep is niet schorsend, wanneer het gericht is tegen het incidenteel arrest
dat, op een burgerlijke rechtsvordering, door een hof van assisen in de loop van het debat
is gewezen (Artikelen 373, 375 en 407, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333

ALLERLEI
Beschuldigde – Dagvaarding om te verschijnen – Afstand van de termijn van twee
maanden – Geldigheid.
De beschuldigde die niet uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van de termijn van
dagvaarding van twee maanden en die zich daarop wil beroepen, moet de niet–naleving
ervan ten laatste bij de opening van de zitting en vóór elke exceptie of verweer aanvoeren.
(Art. 295 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0583.F
nr. 329
Wraking gericht tegen de voorzitter – Schorsing van de behandeling van de zaak –
Informele melding door de voorzitter van het ogenblik waarop eenieder opnieuw dient
aanwezig te zijn – Afwezigheid in de zittingszaal van de raadsman van de beschuldigde bij
deze verrichting.
Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking
op de uitoefening van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang
wanneer de raadsman van een beschuldigde in de zittingszaal niet aanwezig is omdat
ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de voorzitter van het hof van
assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het verzoek
tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw
dient aanwezig te zijn.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Wraking gericht tegen de voorzitter – Melding door de voorzitter van plaats, dag en uur
waarop eenieder opnieuw dient aanwezig – Aard van deze verrichtingen.
De verrichtingen waarbij de voorzitter van het hof van assisen, die kennis gekregen had
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van een verzoek tot wraking tegen hem, enkel melding maakt van plaats, dag en uur
waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn, betreffen op geen enkele wijze de
behandeling van de zaak of van enig geschil en grieven de beschuldigde niet.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Tegenvordering – Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep ingesteld –
Ontvankelijkheid.
Krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen
tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld indien zij berusten op
een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op de hoofdvordering
uitmaken of tot compensatie strekken (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 1042 Gerechtelijk
Wetboek.)
22 januari 2004
C.2002.0506.N
nr. 39
Onsplitsbaar geschil – Geschil betreffende een faillietverklaring.
De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman
faillietverklaard wordt en van een beslissing waarbij die faillietverklaring wordt
ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, zelfs als de
faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële
tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en
op last van de curator, heeft geen invloed op de onsplitsbaarheid van het geschil
betreffende de faillietverklaring (Artikelen 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2004
C.2002.0608.F
nr. 43
Devolutieve kracht – Bevestiging van de door de eerste rechter
onderzoeksmaatregel – Wijziging van het beroepen vonnis – Implicaties.

bevolen

De appelrechters die, na de hogere beroepen gegrond te hebben verklaard, het beroepen
vonnis wijzigen en zelf uitspraak doen over het geschil, dienen de zaak niet naar de eerste
rechter te verwijzen wanneer zij zelf een onderzoeksmaatregel bevelen, ook al had het
beroepen vonnis dezelfde onderzoeksmaatregel bevolen (Art. 1068, tweede lid
Gerechtelijk Wetboek.)
29 januari 2004
C.2001.0537.N
nr. 53
Vorm.
Het incidenteel beroep is, in beginsel, aan geen andere vormvereisten onderworpen dan
die welke gelden voor de conclusie (Artikelen 741 tot 744, 1042, 1054 en 1056, 4°
Gerechtelijk Wetboek.)
5 februari 2004
C.2001.0372.N
nr. 59
Relatieve werking.
Luidens art. 1068, eerste lid, Ger. W. maakt hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen
een vonnis alvorens recht te doen weliswaar het geschil zelf aanhangig bij de rechter in
hoger beroep, maar uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt dat, in de regel,
het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt. (Art.
1068, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
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19 maart 2004

C.2003.0386.F

nr. 159

Termijn – Akte van hoger beroep – Tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen
partij – Niet–nakoming van de termijn – Verwezenlijking van het door de wet beoogde
doel.
De akte van hoger beroep die buiten de termijn van verschijning in hoger beroep betekend
is aan een tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij is niet nietig aangezien
de akte van hoger beroep ten aanzien van die partij het doel heeft bereikt dat de wet ermee
beoogt (Artikelen 710, 862, 867, 1042 en 1062 Gerechtelijk Wetboek.)
19 maart 2004
C.2003.0147.F
nr. 158
Hoger beroep van een tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij – Relatieve
werking.
Het bestreden vonnis, dat op het hoger beroep van de partij die opgeroepen is tot
bindendverklaring van het vonnis dat haar in solidum met verweerster veroordeeld had tot
volledige vergoeding van de door eiser geleden schade, en bij ontstentenis van elk hoger
beroep van verweerster, de veroordeling van laatstgenoemde vermindert tot de vergoeding
van de helft van die schade, schendt de artikelen 1068, eerste lid, en 1138, 2°, Ger. W. .
(Artikelen 1068, eerste lid en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
19 maart 2004
C.2003.0386.F
nr. 159
Voorlopige tenuitvoerlegging.
Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of
doen schorsen verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige
tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot stand gekomen is met miskenning van het recht
van verdediging. (Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
C.2002.0055.N
nr. 176
Gevorderde bedragen – Geen betwisting voor de eerste rechter – Hoger beroep van die
partij – Belang – Ontvankelijkheid.
Alleen uit de omstandigheid dat een partij de bedragen niet heeft betwist die van haar
voor de eerste rechter werden gevorderd, kan niet worden afgeleid dat zij geen belang had
om hoger beroep in te stellen
7 mei 2004
C.2003.0603.F
nr. 244
Taal – Eentaligheid van de akte – Vermelding van de grieven – Anderstalige aanhaling.
Wanneer de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van de
rechtspleging vermeldt en de akte tevens argumenten ter ondersteuning van de grieven
bevat, behoren zij tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan
geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging. (Art. 1057, 7°
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.)
18 oktober 2004
C.2003.0575.N
nr. 487
Termijn om hoger beroep in te stellen – Betekening van de bestreden beslissing – Dubbele
betekening – Verschillende wijzen – Verschillende data – Aanvang.
Indien de partij die een rechterlijke beslissing betekent, die betekening doet uitvoeren
overeenkomstig de verschillende wijzen waartussen zij een keuze heeft, neemt, naar
nationaal recht, de termijn om hoger beroep in te stellen een aanvang bij de eerste geldige
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betekening, en kan hoger beroep niet rechtsgeldig worden ingesteld tenzij het geschiedt
binnen de termijn die eerst eindigt (Art. 1051 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2004
C.2004.0043.N
nr. 499
Vennootschappen – Vertegenwoordiging in rechte – Beslissing om op te treden – Instellen
van hoger beroep – Bevoegd orgaan – Ontvankelijkheid.
Het arrest dat vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van de vennootschap op 31
januari 2000 beslist had hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat bij een vonnis van
de rechtbank van koophandel van 26 januari 2000, dat op 3 februari 2000 definitief
geworden is, de vennootschap onder een voorlopige bewindvoerder werd geplaatst en
oordeelt dat de bestuurders van de vennootschap vanaf laatstgenoemde datum geen
bevoegdheid hadden en dat enkel de voorlopige bewindvoerder de vennootschap ten
aanzien van derden en in rechte kon vertegenwoordigen, verantwoordt zijn beslissing naar
recht om het hoger beroep dat op 11 februari 2000 door de voornoemde bestuurders en
niet door de voorlopige bewindvoerder werd ingesteld, niet–ontvankelijk te verklaren,
aangezien de vennootschap niet door haar bevoegd orgaan was vertegenwoordigd bij het
instellen van het hoger beroep (Art. 703 Gerechtelijk Wetboek.)
4 november 2004
C.2004.0042.F
nr. 533
Beslissing van de eerste rechter – Rekening en verantwoording – Benoeming deskundige
– Onderzoeksmaatregel – Hoger beroep – Devolutieve kracht.
De beslissing waarbij de rechter overeenkomstig art. 1358, tweede lid, Ger.W. beveelt dat
rekening en verantwoording zal worden gedaan ten overstaan van een door hem te
benoemen deskundige, is geen onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068 Ger.W.
12 november 2004
C.2002.0447.N
nr. 544
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging – Dringende noodzakelijkheid – Leidend
ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring.
Wanneer de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging, in geval
van dringende noodzakelijkheid, beslist tegen een vonnis hoger beroep in te stellen, moet
dat hoger beroep, met naleving van de voorgeschreven reglementaire vormvereisten, ter
goedkeuring aan de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; Artikelen 6 en 7 K.B. 3 juli 1996.)
13 december 2004
S.2004.0025.F
nr. 609

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Eén enkele straf door de eerste rechter uitgesproken wegens verschillende misdrijven – In
hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in aanmerking genomen – Handhaving van de
door de eerste rechter uitgesproken straf.
Er is geen strafverzwaring wanneer de appelrechter, nadat de eerste rechter ingevolge
eenheid van opzet één straf had uitgesproken wegens verscheidene misdrijven, deze straf
behoudt alhoewel hij slechts nog bepaalde misdrijven in aanmerking neemt (Art. 211bis
Wetboek van Strafvordering.)
6 januari 2004
P.2003.0797.N
nr. 2
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Termijn – Laattijdig hoger beroep – Overmacht.
Het hoger beroep, ingesteld buiten de bij artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven termijn en dat laattijdig is door overmacht die het gevolg is van een van
de wil van de appellant onafhankelijke gebeurtenis die hij niet kon voorzien of
voorkomen, is ontvankelijk
13 januari 2004
P.2003.0860.N
nr. 17
Onsplitsbaar geschil – Vorm – Verklaring van hoger beroep door een gedetineerde –
Artikel 1, eerste lid, Wet 25 juli 1893.
De verklaring die een gedetineerde doet aan een gevangenisbewaarder maakt geen
rechtsgeldige akte van hoger beroep uit, wanneer niet blijkt dat deze bewaarder de
gemachtigde van de directeur van de gevangenis was (Art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893.)
20 januari 2004
P.2004.0062.N
nr. 33
Eenstemmigheid – Herstelvordering in eerste aanleg ongegrond verklaard – Veroordeling
tot betaling van een meerwaarde in hoger beroep – Aard van dergelijke veroordeling.
De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de
meerwaarde van het onroerend goed is geen straf maar een maatregel van burgerlijke
aard, waarop het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering niet van
toepassing is (Art. 221bis Wetboek van Strafvordering; Art. 149, § 5 Decr. Vl. Parlement
18 mei 1999.)
2 maart 2004
P.2003.1187.N
nr. 112
Inverdenkinggestelde – Gronden van niet–ontvankelijkheid of verval van de
strafvordering – Strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5 Sw. – Beschikking tot
verwijzing – Hoger beroep – Ontvankelijkheid.
De betwisting nopens het wel of niet bestaan van een strafuitsluitende verschoningsgrond
heeft geen uitstaans met de ontvankelijkheid van de strafvordering en valt niet onder één
van de bepalingen die hoger beroep door de inverdenkinggestelde tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer toelaten (Artikelen 131, § 1, 135, § 2 en 235bis
Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Beschikking van de raadkamer – Recht tot hoger beroep – Burgerlijke partij.
Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de
raadkamer wordt niet beperkt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; het
volstaat dat deze partij daartoe een rechtmatig belang heeft (Art. 135, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2004.0199.N
nr. 135
Wijziging van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Vernietiging van het
beroepen vonnis.
Geen wettelijke bepaling verplicht de appelrechter die de door de eerste rechter
uitgesproken straf wijzigt, vooraf het beroepen vonnis te vernietigen.
16 maart 2004
P.2003.1110.N
nr. 144
Bevoegdheid van de rechter – Raadkamer – Beschikking over de regeling van de
rechtspleging – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijk beroep
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– Bevoegdheid.
Wanneer bij de kamer van inbeschuldigingstelling een beroep aanhangig is gemaakt, dat
gericht is tegen een beschikking over de regeling van de rechtspleging, en dat beroep
ontvankelijk is, kan ze zelf alle beslissingen wijzen die de raadkamer had kunnen nemen,
met inbegrip van die welke uitsluitend tot haar bevoegdheid behoren
7 april 2004
P.2004.0260.F
nr. 192
Eenstemmigheid.
Eenstemmigheid van de leden van de kamer van inbeschuldigingstelling is vereist in geval
van wijziging van een beschikking tot buitenvervolgingstelling; dat is niet het geval
wanneer dat rechtscollege, op het hoger beroep van het O.M., zich ertoe beperkt de
periode van de misdrijven, die door de raadkamer in aanmerking was genomen voor
misdrijven die de verwijzing van de inverdenkinggestelde door dat rechtscollege
verantwoordden, te verlengen (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het O.M. – Verzet van de beklaagde – Vonnis op
verzet – Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde – Strafverzwaring – Wettigheid.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft
ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de
door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren (Artikelen 187, 188, 202 en 203
Wetboek van Strafvordering.)
27 april 2004
P.2003.0892.N
nr. 222
Uitlevering – Toezending van stukken – Internationale ambtelijke opdracht – Beschikking
tot uitvoerbaarverklaring – Hoger beroep van een mogelijk benadeelde derde –
Ontvankelijkheid.
Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen
partij is in het geding, heeft hij geen hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de
beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de internationale ambtelijke opdracht. (Art. 11,
eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Gevolgen – Douane en accijnzen – Strafvordering – Verbeurdverklaring – Veroordeling
tot de betaling van de tegenwaarde bij niet–voortbrenging – Vrijsprekend vonnis –
Ontstentenis van hoger beroep van de vervolgende partij op strafgebied.
Bij ontstentenis van hoger beroep van de vervolgende partij op strafgebied tegen een
vrijsprekend vonnis inzake douane en accijnzen kan de beklaagde niet in hoger beroep
worden veroordeeld tot verbeurdverklaring noch tot betaling van de tegenwaarde bij niet–
voortbrenging. (Art. 281, § 2 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Art. 202 Wetboek van
Strafvordering.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Gevolgen – Douane en accijnzen – Accijnzen – Vordering tot betaling van ontdoken
rechten – Vrijsprekend vonnis – Hoger beroep van de vervolgende partij op
civielrechtelijk gebied – Devolutieve kracht.
Op het ontvankelijk hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied
tegen een vrijsprekend vonnis inzake douane en accijnzen, dient de rechter in hoger
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beroep, m.b.t. de vordering tot betaling van de ontdoken rechten, na te gaan of het aan die
vordering ten grondslag liggend feit bewezen is en welk bedrag aan rechten, taksen en
nalatigheidsinterest verschuldigd is (Art. 202 Wetboek van Strafvordering.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Gevolgen – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het O.M. – Verzet van de beklaagde –
Vonnis op verzet – Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde – Verzwaring van de
toestand van de beklaagde – Wettigheid.
Het openbaar ministerie kan hoger beroep instellen tegen het vonnis dat, op het verzet van
de beklaagde, de verstekbeslissing bevestigt, ook al heeft het daartegen geen hoger beroep
ingesteld; in dat geval belet de relatieve uitwerking van het verzet van de beklaagde
evenwel dat de appelrechters de toestand van laatstgenoemde verergeren (Artikelen 187,
188, 202 en 203 Wetboek van Strafvordering.)
23 juni 2004
P.2003.1717.F
nr. 348
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.)
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Verwijzing naar de correctionele
rechtbank – Verstekvonnis waarbij de correctionele rechtbank zich uitspreekt over
gegrondheid van de strafvordering – Verzet tegen het verstekvonnis – Hoger beroep tegen
de eerdere verwijzingsbeschikking – Behandeling op verzet geschorst tot de uitspraak
over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Rechtsmacht.
De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen wordt om met toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van de haar
voorgelegde rechtspleging, heeft daarover geen rechtsmacht meer wanneer het
vonnisgerecht, waarvoor de zaak door een verwijzingsbeschikking van de raadkamer
aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de strafvordering uitspraak heeft
gedaan; het staat de partijen immers om tegen die uitspraak de door de wet bepaalde
rechtsmiddelen aan te wenden, waarbij zij alle verweermiddelen kunnen laten gelden,
onder meer deze die betrekking hebben op de regelmatigheid van het strafonderzoek
14 september 2004
P.2004.0940.N
nr. 411
Hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking door de raadkamer – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Verweer van de inverdenkinggestelde – Verweer waarbij de
regelmatigheid van de rechtspleging en de strafvordering wordt – Arrest dat oordeelt dat
het verweer enkel betrekking heeft op de bewijswaardering – Beslissing waarbij het hoger
beroep op die grond niet ontvankelijk wordt verklaard – Toepassing.
Wanneer eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
aangevoerd dat artikel 57, § 3 Wetboek van Strafvordering geschonden werd, doordat het
openbaar ministerie zonder toestemming van de onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve
mededelingen over de zaak aan de pers zou hebben medegedeeld en hij hieruit
miskenning van het vermoeden van onschuld en van zijn recht van verdediging heeft
afgeleid met de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek tot gevolg, dan heeft eiser door
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dit verweer de regelmatigheid van de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande
strafvordering aangevochten; het arrest dat oordeelt dat dit verweer betrekking heeft op de
bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben en op die
grond oordeelt dat, wat dit verweer betreft, het hoger beroep niet beantwoordt aan de door
artikel 135, § 2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg niet
ontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (Artikelen 57, § 3, 131, § 1,
135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
14 september 2004
P.2004.0933.N
nr. 410
Regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Verwijzing naar de correctionele
rechtbank – Uitspraak ten gronde – Hoger beroep tegen de eerdere
verwijzingsbeschikking – Rechtsmacht van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak door een
verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig wordt gemaakt, ten gronde uitspraak
doet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep tegen die
verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid
van de door die rechtbank uitgesproken beslissing
14 september 2004
P.2004.0940.N
nr. 411
Termijn – Bij verstek veroordeelde beklaagde – Verklaring van hoger beroep – Termijn –
Aanvang – Betekening – Rechten van de mens – Artikel 6.1 E.V.R.M. – Recht op een
rechterlijke instantie – Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt artikel 6 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden niet, en legt aan de
rechtzoekenden evenmin een termijn op die materieel onmogelijk na te leven is, door te
bepalen dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een bij verstek gewezen
beslissing begint te lopen vanaf de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan
haar woonplaats (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 203 Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552

TUCHTZAKEN
Architecten – Gelijktijdig verzet en hoger beroep – Beslissing die het verzet ontvankelijk
verklaart.
Wanneer tegen een bij verstek gewezen beslissing van een provinciale raad van de Orde
van architecten op dezelfde datum zowel verzet als hoger beroep wordt ingesteld, sluit de
beslissing die het verzet ontvankelijk verklaart uit dat het beroep nadien eveneens
ontvankelijk wordt verklaard. (Art. 26, vijfde lid Wet van 26 juni 1963 tot instelling van
een Orde der Architecten.)
17 september 2004
D.2003.0019.N
nr. 419

HOOFDELIJKHEID
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf –
Verscheidene daders – Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist
recht – Naastende medeschuldenaars – Betaling door één naastende medeschuldenaar
aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest –
Bevrijding – Andere medeschuldenaar.
De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed
overeenkomstig artikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld;
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hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, behoudens wat betreft de prijs, de
kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen schuldenaar heeft
betaald (Art. 50, eerste lid Strafwetboek; Art. 1699 Burgerlijk Wetboek.)
21 september 2004
P.2004.0512.N
nr. 423

HUUR VAN DIENSTEN
Aannemingsovereenkomst – Schuldvordering op de bouwheer – Faillissement van de
aannemer – Rechtstreekse vordering van de onderaannemer.
De rechtstreekse vordering van de onderaannemer tegen de bouwheer voor hetgeen deze
aan de aannemer verschuldigd is kan enkel worden ingesteld wanneer de schuldvordering
van de aannemer op de bouwheer nog beschikbaar is in het vermogen van de aannemer
(Art. 1798, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
27 mei 2004
C.2002.0435.N
nr. 288
Aanneming van werk – Aannemer – Onderaannemer – Schuldvordering op aanbestedende
overheid – Artikel 1798, eerste lid, B.W. – Artikel 23, § 2, Overheidsopdrachtenwet –
Verenigbaarheid.
De bij een overheidsopdracht gebezigde onderaannemer geniet zowel van de bescherming
verzekerd door art. 1798, eerste lid, B.W. als van deze geboden door art. 23,
Overheidsopdrachtenwet
27 mei 2004
C.2002.0435.N
nr. 288
Aannemingsovereenkomst – Onderaannemer – Rechtstreekse vordering – Hoofdaannemer
– Vereffening – Rechtstreekse vordering na de vereffening – Samenloop van schuldeisers.
Het beginsel dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de wederzijdse
rechten van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op
onherroepelijke wijze worden vastgesteld, belet, vanaf dat tijdstip, dat een onderaannemer
de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering instelt
23 september 2004
C.2002.0424.F
nr. 429
Aannemingsovereenkomst – Onderaannemer – Rechtstreekse vordering – Hoofdaannemer
– Faillissement – Rechtstreekse vordering na de faillietverklaring.
Het faillissement heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer op de
opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van
faillietverklaring, de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering niet meer kan
worden ingesteld (Art. 16 Wet 8 aug. 1997.)
23 september 2004
C.2002.0469.F
nr. 430
Onderaannemer – Rechtstreekse vordering – Voorwerp – Vereiste.
De rechtstreekse vordering van de onderaannemer
schuldvorderingen tot voorwerp die de aannemer put
bouwheer met betrekking tot het bedoelde werk;
schuldvordering van de aannemer op dat ogenblik
Burgerlijk Wetboek.)
29 oktober 2004
C.2003.0366.N

tegen de bouwheer heeft alle
uit diens overeenkomst met de
hierbij is niet vereist dat de
reeds opeisbaar is. (Art. 1798
nr. 519
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HUUR VAN GOEDEREN
ALGEMEEN
Verplichting van verhuurder.
Degene die een goed verhuurt verplicht zich niet tot het verlenen van een zakelijk recht op
dat goed noch draagt hij een eigen recht van genot van het goed dat hij in huur geeft aan
de huurder over; hij verbindt zich ertoe de huurder het genot van het goed te doen hebben.
(Art. 1709 Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2004
C.2003.0239.N
nr. 435
Rechten van de verhuurder – Gevolg – Huurder – Hoedanigheid.
Een huurovereenkomst is niet nietig door het enkele feit dat de verhuurder geen zakelijk
recht heeft op het verhuurde goed of er niet zelf het genot van heeft of tot het verhuren
van het goed geen toestemming heeft van degene die een recht op het goed of het genot
ervan heeft; ook in die gevallen heeft degene aan wie in die overeenkomst het genot van
het goed wordt verleend de hoedanigheid van huurder (Art. 1709 Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2004
C.2003.0239.N
nr. 435

HUISHUUR
Huurschade – Vergoeding – Schade – Raming – Doorverkoop van het pand – Latere
gebeurtenis.
Bij het ramen van het bedrag van de schadevergoeding die de rechter wegens huurschade
toekent, dient hij zich weliswaar te baseren op het tijdstip van zijn uitspraak, maar bij die
raming mag hij geen gebeurtenissen in aanmerking nemen die zich na de tekortkomingen
van de huurder hebben voorgedaan en met die tekortkomingen en de schade zelf geen
verband houden en waardoor de toestand van de verhuurder verbeterd of verergerd zou
zijn, zoals de doorverkoop van het pand
30 januari 2004
C.2002.0045.F
nr. 54
Ontbinding – Huurschade – Vergoeding – Schade – Raming – Doorverkoop van het pand
– Latere gebeurtenis.
Bij het ramen van het bedrag van de schadevergoeding die de rechter wegens huurschade
toekent, dient hij zich weliswaar te baseren op het tijdstip van zijn uitspraak, maar bij die
raming mag hij geen gebeurtenissen in aanmerking nemen die zich na de tekortkomingen
van de huurder hebben voorgedaan en met die tekortkomingen en de schade zelf geen
verband houden en waardoor de toestand van de verhuurder verbeterd of verergerd zou
zijn, zoals de doorverkoop van het pand
30 januari 2004
C.2002.0045.F
nr. 54
Huurschade – Vaststelling.
De regeling voor de vaststelling van de huurschade is in de regel afhankelijk van het al
dan niet voorhanden zijn van een plaatsbeschrijving bij de ingebruikneming van het
gehuurde goed; in het geval van ononderbroken gebruik van het goed geschiedt die
vaststelling in de regel door vergelijking tussen de toestand van dit goed bij de
ingebruikneming ervan en bij het verlaten ervan (Artikelen 1730 en 1731 Burgerlijk
Wetboek.)
3 juni 2004
C.2002.0613.N
nr. 301
Woninghuurwet – Overeenkomst van korte duur – Herziening van de huurprijs –
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Dwingende regeling – Bescherming van de huurder.
De bepalingen aangaande de huurprijs en de andere voorwaarden welke waren bepaald in
de aanvankelijk gesloten overeenkomst van korte duur, zulks onverminderd de toepassing
van de artikelen 6 en 7 Woninghuurwet, zijn van dwingend recht ter bescherming van de
huurder; de huurder kan derhalve vóór het verstrijken van de in artikel 7, § 1, bepaalde
driejarige termijn niet instemmen met een verhoging van de aanvankelijke huurprijs en
kan binnen die termijn van zijn recht op betaling van de aanvankelijke huurprijs geen
afstand doen. (Art. 3, § 6 Wet houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk
wetboek inzake huishuur; zoals vervangen bij art. 6, 8° Wet 13 april 1997.)
21 juni 2004
C.2004.0036.N
nr. 342

PACHT
Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 van de Pachtwet volgt dat ook voor de
bevoorrechte pachtoverdracht van artikel 35 Pachtwet, de pacht in zijn geheel moet zijn
overgedragen, zodat in het geval de pacht is aangegaan door meerdere pachters en niet
allen het goed exploiteren of exploiteren in de zin van artikel 1 van de Pachtwet, de pacht
niet kan worden overgedragen enkel door de pachters die het goed exploiteren
overeenkomstig artikel 1 van de Pachtwet zonder de pachters die het goed niet aldus
exploiteren.
19 februari 2004
C.2002.0246.N
nr. 90
Meerdere pachters – Exploitatie van het goed – Pachters die het goed exploiteren –
Pachters die het goed niet exploiteren – Geldigheid van de overdracht – Bevoorrechte
pachtoverdracht.
Uit de samenhang van de artikelen 30, 34 en 35 Pachtwet volgt dat de in artikel 35
bepaalde kennisgeving aan de verpachters moet worden gegeven door alle overdragers
van de pacht, zonder uitzondering van de eventuele mede–pachters die het goed niet of
niet in de zin van artikel 1 van de Pachtwet exploiteren. (Artikelen 1, 30, 34 en 35 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.)
19 februari 2004
C.2002.0246.N
nr. 90
Toepasselijkheid – Landbouw – Bedrijf – Gebruik – Aard – Veeteelt – Veehandel.
Als een landbouwgoed wordt gebruikt voor een doel dat verenigbaar is met de landbouw
is de Pachtwet niet van toepassing als dit gebruik niet hoofdzakelijk is, maar slechts
ondergeschikt aan het bedrijf van de exploitant, dat zelf geen landbouwuitbating uitmaakt;
zo volstaat het voor de toepassing van de Pachtwet niet dat de weiden die door een
veehandelaar worden gehuurd, worden gebruikt voor de veeteelt en dat de gekweekte
dieren voor de markt zijn bestemd, als blijkt dat deze veeteelt ondergeschikt is aan de
veehandel (Art. 1, eerste lid, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving
en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen.)
22 april 2004
C.2002.0495.N
nr. 215
Pacht toegestaan door de vruchtgebruiker – Verpachting voor langer dan negen jaar –
Einde van het vruchtgebruik – Verkorting van de pachtduur door de eigenaar.
Als de vruchtgebruiker alleen een pacht heeft toegestaan voor langer dan negen jaar, kan
hij die de blote eigendom heeft en volle eigenaar is geworden bij het einde van het
vruchtgebruik, eisen dat de pachtduur wordt beperkt tot aan het verstrijken van de
negenjarige periode waarin de pacht zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt,
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ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de
grond– en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de opzegging door de verpachter
bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van art. 4, tweede
lid, Pachtwet (Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2001.0591.F
nr. 229
Miskenning – Gevolg – Indeplaatsgestelde pachter – Te betalen prijs.
Wanneer het voorkooprecht van de pachter is miskend omdat de verpachter voor de
samen verkochte goederen de prijs voor de verpachte goederen abnormaal hoog heeft
gesteld met de bedoeling het voorkooprecht te omzeilen en ter compensatie de niet–
verpachte goederen evenredig laag heeft geprijsd, moet de indeplaatsgestelde pachter voor
de verpachte goederen niet de formeel bedongen prijs betalen maar wel de prijs die
verschuldigd zou zijn geweest indien het voorkooprecht niet was miskend (Art. 51, derde
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.)
3 juni 2004
C.2002.0156.N
nr. 304
Verpachte goed – Te koop stellen van groter geheel – Afzonderlijke prijs – Vereiste.
De verkoper die als een geheel goederen te koop stelt waarvan het verpachte goed slechts
een deel is, mag de waarde van respectievelijk de verpachte en niet–verpachte goederen
niet bepalen op een wijze die bedoeld is om de uitoefening van het voorkooprecht van de
pachter te verhinderen (Artikelen 47 en 50, derde 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.)
3 juni 2004
C.2002.0156.N
nr. 304
Landbouwbedrijf – Exploitatie – Vereiste.
De exploitatie van een landbouwbedrijf vereist niet dat de pachter zelf handenarbeid
verricht (Art. 1, 1° Wet van 4 nov. 1969 tot wijziging van de pachtwetgeving en van de
wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van huurders van
landeigendommen.)
2 december 2004
C.2004.0092.N
nr. 586
De exploitatie van een landbouwbedrijf vereist niet dat de pachter zelf handenarbeid
verricht.
2 december 2004
C.2004.0092.N
nr. 586
Het voorkooprecht is een wettelijk gevolg van de pachtovereenkomst. (Art. 47 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.)
16 december 2004
C.2003.0599.N
nr. 618
Meerdere pachtovereenkomsten – Zelfde pachter.
Er ontstaan evenveel voorkooprechten als er pachtovereenkomsten over respectieve
landeigendommen of delen van een landeigendom met dezelfde pachter zijn.. (Art. 47
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.)
16 december 2004
C.2003.0599.N
nr. 618
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Gepachte goed – Deel van het te koop gestelde eigendom – Afzonderlijke
pachtovereenkomsten – Geheel van het gepachte goed – Zelfde pachter.
De bepalingen krachtens welke, wanneer het gepachte goed slechts een deel is van het te
koop gestelde eigendom, het recht van voorkoop van toepassing is op het gepachte goed,
de eigenaar gehouden is voor dit goed een afzonderlijk aanbod te doen en, bij openbare
verkoop, dit deel van het eigendom afzonderlijk geveild en eventueel afzonderlijk
toegewezen moet worden, zijn ook toepasselijk wanneer de bij afzonderlijke contracten
aan dezelfde pachter in pacht gegeven gedeelten van het te koop gestelde goed samen
overeenstemmen met het geheel van dit goed (Art. 50, derde en vierde 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.)
16 december 2004
C.2003.0599.N
nr. 618

HANDELSHUUR
Verhuurder die de handelsbestemming wil doen ophouden – Geen nieuwe bestemming.
Het onroerend goed wordt voor geen ander gebruik bestemd in de zin van de artikelen 16,
I, 2° en 25, 3°, in fine, Handelshuurwet, door de verhuurder die, hoewel hij de
handelsbestemming van het onroerend goed wil doen ophouden, daaraan geen nieuwe
bestemming geeft
25 maart 2004
C.2002.0228.N
nr. 169
Ontwerp van akte – Betekening – Verplichting – Draagwijdte – Artikel 10, derde lid,
Handelshuurwet.
De verplichting een ontwerp van akte van huuroverdracht of van onderverhuring te
betekenen houdt alleen in dat de huurder op de wettelijk bepaalde wijze kennis geeft van
alle gegevens van de huuroverdracht of van de onderverhuring die tussen de huurder en de
overnemer vooraf zijn overeengekomen. (Art. 10, derde lid Wet van 30 april 1951 op de
handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
29 april 2004
C.2000.0376.N
nr. 224
Huuroverdracht – Ontwerp van akte – Uitvoering voor de betekening.
De overdracht van de handelshuur geldt tegenover de verhuurder onder de opschortende
voorwaarde dat hij, binnen dertig dagen nadat hem het ontwerp van akte van overdracht
door de huurder betekend werd, daartegen geen verzet heeft gedaan of dat dit verzet door
de rechter wordt verworpen; door het vervullen van die opschortende voorwaarde krijgt
de overdracht zijn volledige uitwerking vanaf de datum van de betekening (Art. 10, derde
lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds.)
29 april 2004
C.2000.0376.N
nr. 224
Verbouwingswerken – Aard van de wetgeving – Doel – Vergoeding.
De artikelen 7 en 9 van de Handelshuurwet bepalen aan de zijde van de huurder het
dwingend recht om, binnen bepaalde voorwaarden, verbouwingswerken op te dringen aan
de verhuurder; zij gelden eensdeels ter bescherming van de huurder aan wie het recht niet
kan ontzegd worden bepaalde werken uit te voeren ter aanpassing van het gehuurde pand
aan de er uitgebate kleinhandel, maar anderdeels ter bescherming van de verhuurder voor
wie de gebeurlijke vergoeding van die werken bij het vertrek van de huurder moet beperkt
blijven; daarnaast staat het de partijen vrij overeen te komen volgens het gemene recht
(Artikelen 7 en 9 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog
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op de bescherming van het handelsfonds.)
3 juni 2004
C.2002.0613.N

nr. 301

Huurhernieuwing – Hoger bod door een derde – Weigering door de verhuurder –
Onderverhuring – Onderhuurder eigenaar van de handelszaak – Huurhernieuwing –
Geen kennisgeving aan de verhuurder – Recht op vergoeding wegens uitzetting.
Uit de regeling van de Handelshuurwet betreffende het al dan niet tot stand komen van
een huurhernieuwing door de onderhuurder volgt niet dat, nadat de verhuurder de
huurhernieuwing op aanvraag van de hoofdhuurder heeft geweigerd ten gevolge van het
hoger bod van een derde, de onderhuurder, die de handelszaak heeft tot stand gebracht en
zijn vraag tot huurhernieuwing regelmatig aan de hoofdhuurder heeft gericht doch zonder
hem tegelijk ter kennis van de verhuurder te brengen, daardoor zijn recht op een
vergoeding wegens uitzetting verliest (Artikelen 11.II, eerste en tweede lid, 16.I, aanhef
en 5° Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds; Artikelen 21,23 en 25, eerste lid,aanhef en 4°en 5° en
derde lid Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de
bescherming van het handelsfonds.)
17 juni 2004
C.2003.0134.N
nr. 338
Doel van de handelshuurwet.
De Handelshuurwet heeft de bescherming van de handelszaak van de kleinhandelaars en
ambachtslieden die rechtstreeks in contact staan met het publiek tot doel (Art. 1 Wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
17 juni 2004
C.2003.0134.N
nr. 338
Uitzetting in geval van vervreemding – Wederopbouw van de lokalen – Niet uitvoering
van de werken – Te lage kostprijs van de werken – Rechtsvordering tot betaling van
uitzettingsvergoeding – Vervaltermijn – Begin – Feit waarop de rechtsvordering is
gegrond.
Wanneer het voornemen op grond waarvan de verhuurder de uitzetting van de huurder
heeft verkregen bestaat in de in art. 16,I,3° Handelshuurwet bepaalde wederopbouw van
de lokalen en de huurder een uitzettingsvergoeding, eventueel vermeerderd met
schadevergoeding, vordert omdat de verhuurder zonder van een gewichtige reden te doen
blijken dit voornemen niet heeft uitgevoerd binnen de in art. 25, eerste lid, 3° bepaalde
termijn van zes maanden omdat de kosten van de werken geen drie jaar huur te boven
gaan of de werken de ruwbouw van het handelspand niet raken, valt het feit waarop de
rechtsvordering is gegrond in de regel samen met de voltooiing van de werken; in dit
geval begint de vervaltermijn van art. 28 in de regel vanaf dan te lopen, ook wanneer de
werken zijn voltooid vooraleer de in art. 25, eerste lid, 3° bepaalde termijn van zes
maanden is verstreken (Artikelen 12, 16,I,3°, 25, eerste lid, 3° en 28 Wet van 30 april
1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
26 november 2004
C.2004.0370.N
nr. 572

HUWELIJK
Wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten – Schulden ten behoeve van de
huishouding.
De overweging dat de facturen betrekking hebben op verzorging voor de echtgenote ten
gevolge van haar alcoholisme, is geen verantwoording naar recht van het bestreden vonnis
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dat het niet kan gaan om een schuld die wordt aangegaan ten behoeve van de huishouding.
(Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
14 mei 2004
C.2003.0172.F
nr. 261

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
WETTELIJK STELSEL
Bestuur van het gemeenschappelijk vermogen – Goederen – Beschikking om niet onder de
levenden.
Het arrest beslist wettig dat de echtgenoot niet bevoegd is om effecten die deel uitmaken
van het gemeenschappelijk vermogen zonder de mede–echtgenoot te vervreemden,
wanneer het oordeelt dat die vervreemding het gemeenschappelijk vermogen des te meer
verarmt daar de tegenwaarde ervan niet kan worden aangetroffen. (Art. 1419, eerste lid
Burgerlijk Wetboek.)
5 april 2004
C.2003.0335.F
nr. 181

BEDONGEN STELSELS
Gemeenschap van aanwinsten toegevoegd aan een stelsel van scheiding van goederen –
Eigen goederen van de echtgenoten – Genotsrecht.
De omstandigheid dat een gemeenschap van aanwinsten die toegevoegd is aan een stelsel
van scheiding van goederen geen rechtstreeks recht van genot van de eigen goederen van
de echtgenoten inhoudt, sluit niet uit dat de inkomsten van die goederen, naar gelang van
de bedingen waarin de samenstelling van die gemeenschap nader wordt omschreven, het
kenmerk van aanwinsten kunnen vertonen zodra ze door de echtgenoot–eigenaar van die
goederen zijn geïnd. (Artikelen 1498 en 1499 Burgerlijk Wetboek; Art. 3 Wet 14 juli
1976 betreffende de wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de
huwelijksvermogensstelsels.)
11 juni 2004
C.2003.0196.F
nr. 317

INDEPLAATSSTELLING
Burgerlijke zaken – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering –
Verzekeringsinstelling – Geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval – Slachtoffer –
Kind – Persoon ten laste – Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval – Vordering
tot terugbetaling – Vader die het ongeval veroorzaakt heeft – Aangesloten gerechtigde –
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling.
Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan een
kind dat, enerzijds, ten laste is van zijn vader, die bij de verzekeringsinstelling is
aangesloten en gerechtigd is op de verstrekkingen, en dat, anderzijds, het slachtoffer is
van een verkeersongeval, kan het aan de verzekeringsinstelling toegekende subrogatoire
verhaal worden uitgeoefend tegen de persoon die krachtens het gemeen recht
aansprakelijk is voor de schade, zelfs als die persoon de vader is van het op de
verstrekkingen recht hebbende kind, en de hoedanigheid van gerechtigde bezit, en
derhalve, tegen de W.A.M.–verzekeraar van de gerechtigde vader (Artikelen 2, e en f, 21,
10°, en 76quater, § 2, vierde lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 2, j en k, 32, 17°, en 136, § 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.)
12 januari 2004
C.2003.0327.F
nr. 13
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Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ongeval – Getroffene – Verzekeringsinstelling –
Toekenning van uitkeringen – Aansprakelijke derde – Terugbetaling – Wettelijke
indeplaatsstelling – Omvang.
Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in
aanmerking genomen graad van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de
begunstigde van de ziekte– en invaliditeitsverzekering van de bij die wet bepaalde
uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de
appelrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de
schade vergoeden die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten
gevolge van het ongeval en ingevolge het stelsel van ziekte– en invaliditeitsverzekering
verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering en haar recht om in de
plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd
zijn en dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (Artikelen 46, eerste lid, 48,
eerste lid, 56, § 1, eerste lid K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 76quater, § 2, vierde lid en 87, 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.)
9 februari 2004
C.2001.0127.F
nr. 68
Wettelijke indeplaatsstelling – Arbeidsongeval – Overheidspersoneel – Weg naar en van
het werk – Aansprakelijkheid – Derde – Publiekrechtelijk rechtspersoon – Bezoldiging –
Betaling – Verzekeraar van de aansprakelijke derde – Getroffene – Verslag van in der
minne aangewezen deskundigen – Rechten.
Inzake ongevallen op de weg naar en van het werk in de overheidssector mag de rechter,
bij de vaststelling van de rechten van de publiekrechtelijke rechtspersoon die de last
draagt van de aan de getroffene gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
betaalde bezoldiging, zich niet baseren op de rechten die aan de getroffene, naar gemeen
recht, zijn toegekend op grond van het verslag van een deskundige die in der minne is
aangewezen bij een tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde
gesloten overeenkomst (Art. 14, § 3, 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.)
23 februari 2004
C.2003.0188.F
nr. 94
Verjaring – Stuiting – Voordeel van gesubrogeerde – Datum.
De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren geschiedt
enkel in het voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van voor en niet van na de
subrogatie. (Artikelen 1249 t.e.m. 1252 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614

INFORMATIEMAATSCHAPPIJ
Elektronische handel – Tussenpersonen – Aansprakelijkheid – Artikelen 18 en 20, Wet 11
maart 2003.
De artikelen 18 en 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische
aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij voorzien voor iedere
dienstverlener die als tussenpersoon in de zin van deze wet fungeert in een uitsluiting van
aansprakelijkheid, in zoverre diens activiteit een louter technisch, automatisch en passief
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karakter heeft, wat inhoudt dat de tussenpersoon noch kennis noch controle heeft over de
informatie die wordt doorgegeven of opgeslagen.
3 februari 2004
P.2003.1427.N
nr. 56

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen – Belastbaarheid – Vereisten –
Betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid – Beroepswerkzaamheid.
Voor de belastbaarheid van de in art. 34, § 1, 1° van het W.I.B. 1992 bedoelde renten of
toelagen is vereist dat zij betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid, d.i. een
werkzaamheid die in hoofde van de beoefenaar belastbare beroepsinkomsten oplevert,
zodat onbezoldigde activiteiten of bezigheden ter zake niet in aanmerking komen
(Artikelen 23, § 1, en 34, § 1, 1° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 januari 2004
F.2001.0049.N
nr. 22
Woonplaats in België – Begrip.
De woonplaats, in de zin van art. 3, W.I.B. (1964), is een feitelijk begrip dat
noodzakelijkerwijs gekenmerkt wordt door een bepaalde bestendigheid of continuïteit en
waarvan de beoordeling aan de feitenrechter staat en de omschrijving onder toezicht van
het Hof van cassatie geschiedt (Art. 3 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 3, § 1, 1°
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 januari 2004
F.2002.0026.F
nr. 27
Inkomsten waarop de roerende voorheffing niet werd ingehouden – Verplichting tot
aangifte.
Uit artikel 220bis W.I.B.(1964) volgt dat de belastingplichtigen die aan de
personenbelasting zijn onderworpen, niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en
diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te
vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop de roerende voorheffing is
ingehouden; zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende
werking van de roerende voorheffing als bedoeld in die bepaling kunnen beroepen
wanneer op de door hen genoten inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden,
zodat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op te geven in hun aangifte in de
personenbelasting (Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
3 september 2004
F.2003.0047.N
nr. 380
Inkomsten waarop de roerende voorheffing niet werd ingehouden – Verplichting tot
aangifte – Verzuim.
Indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten, waarop geen roerende voorheffing
werd ingehouden, op te nemen in de aangifte in de personenbelasting, worden deze
inkomsten afzonderlijk belast, tenzij globalisatie voordeliger is, hetgeen voor gevolg heeft
dat deze inkomsten ook onderworpen zijn aan de bijzondere heffing op de hoge roerende
inkomsten (Artikelen 93, § 1, 1°bis en 5°, 164, eerste lid, 3°, 165 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 212, eerste lid en 220bis Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
begrotingsbepalingen.)
3 september 2004
F.2002.0050.N
nr. 379
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Terugbetaling afgetroggelde bedragen – Aftrekbaarheid.
Het arrest dat oordeelt dat de terugbetaling van bedragen die van derden zijn afgetroggeld
en die een partij ingevolge een gerechtelijke beslissing moet terugbetalen, geen uitgave is
die gedaan is om de belastbare bedrijfsinkomsten te verkrijgen of te behouden, en
bijgevolg niet aanneemt dat die terugbetalingen inherent zijn aan de beroepsbezigheid van
voornoemde partij, maakt een correcte toepassing van art. 44, eerste lid, W.I.B. 1964 en
van art. 49, eerste lid, W.I.B. 1992.
16 september 2004
F.2003.0055.F
nr. 416
Beschikking over een onroerend goed – Voordeel in natura – Niet kosteloos – Raming.
Het voordeel in natura, namelijk het niet–kosteloos beschikken over een onroerend goed,
heeft enkel tot gevolg dat de raming ervan wordt gewijzigd maar niet dat het niet–
belastbaar wordt. (Art. 18, §§ 3.2 en 4 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen 1992.)
16 september 2004
F.2003.0049.F
nr. 415
Geneesherenpraktijk in de vorm van een b.v.b.a. – Geneesheer – Werkend vennoot –
Vergoedingen – Aard.
Het arrest dat beslist dat de vergoedingen, die een geneesherenpraktijk die de vorm van
een b.v.b.a. heeft aangenomen, aan een geneesheer uitbetaalt, bedrijfsinkomsten zijn,
verantwoordt die beslissing naar recht door de overweging dat die geneesheer door zijn
uitsluitende, daadwerkelijke en voortdurende werkzaamheid binnen die vennootschap die
hij heeft opgericht en waarvan hij de zaakvoerder alsook de enige intekenaar en houder
van het kapitaal is, wel degelijk een werkend vennoot is voor wie de vergoedingen de
opbrengst zijn van zijn beroepswerkzaamheid ten bate van die vennootschap als werkend
vennoot ervan. (Art. 20, 2°, c, en 27, § 2, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
2 december 2004
F.2003.0068.F
nr. 585

NIET–VERBLIJFHOUDERS
Onderwaardering van activa – Belastbare winst – Rekeningen en inventarissen over een
belastbaar tijdperk.
De beslissing van het arrest om toepassing te maken van art. 25bis W.I.B. (1964) is niet
naar recht verantwoord door de overweging dat uit het onderzoek van de boekhouding
van de belastingplichtige een meerwaarde is gebleken die een onderwaardering van
belastbare activa vormt, op grond dat een bankrekening van die belastingplichtige
gecrediteerd werd met een voorschot op de verkoopprijs van een onroerend goed dat
betaald werd ter uitvoering van een voorlopige koopovereenkomst. (Art. 25bis Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
2 september 2004
F.2003.0019.F
nr. 378

VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
Niet ingehouden voorheffing – Verplichting tot aangifte – Verzuim.
Indien de belastingplichtige nalaat roerende inkomsten, waarop geen roerende voorheffing
werd ingehouden, op te nemen in de aangifte in de personenbelasting, worden deze
inkomsten afzonderlijk belast, tenzij globalisatie voordeliger is, hetgeen voor gevolg heeft
dat deze inkomsten ook onderworpen zijn aan de bijzondere heffing op de hoge roerende
inkomsten (Artikelen 93, § 1, 1°bis en 5°, 164, eerste lid, 3°, 165 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 212, eerste lid en 220bis Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 42 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en
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begrotingsbepalingen.)
3 september 2004

F.2002.0050.N

nr. 379

Bevrijdende werking – Niet ingehouden voorheffing.
Uit artikel 220bis W.I.B.(1964) volgt dat de belastingplichtigen die aan de
personenbelasting zijn onderworpen, niet meer verplicht zijn hun roerende inkomsten en
diverse inkomsten van roerende aard in hun jaarlijkse aangifte in die belasting te
vermelden, op voorwaarde dat het gaat om inkomsten waarop de roerende voorheffing is
ingehouden; zulks impliceert dat de belastingplichtigen zich niet op de bevrijdende
werking van de roerende voorheffing als bedoeld in die bepaling kunnen beroepen
wanneer op de door hen genoten inkomsten geen roerende voorheffing is ingehouden,
zodat zij verder de verplichting hebben die inkomsten op te geven in hun aangifte in de
personenbelasting (Art. 220bis Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
3 september 2004
F.2003.0047.N
nr. 380

AANSLAGPROCEDURE
Overbelasting – Materiële vergissing.
De materiële vergissing is een feitelijke vergissing als gevolg van een misvatting omtrent
het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan de belasting wettelijke
grondslag mist (Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 376, § 1
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
23 januari 2004
F.2002.0081.F
nr. 41
Overbelasting – Dubbele belasting.
Er is sprake van dubbele belasting wanneer op dezelfde inkomsten verscheidene
aanslagen zijn gevestigd waarvan de ene de andere wettelijk uitsluit (Art. 277, § 1
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
23 januari 2004
F.2002.0081.F
nr. 41
Feitelijke vermoedens – Algemeen bekende feiten – Niet bewezen feiten – Geen
verantwoording.
De beslissing die niet–bewezen feiten feitelijke gevolgtrekkingen maakt die geen
algemeen bekende feiten zijn en uit bekende feiten gevolgtrekkingen heeft gemaakt die,
betreffende de grondslag ervan, voor geen enkele verantwoording vatbaar zijn, is niet naar
recht verantwoord. (Artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 246 en 256
Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
23 januari 2004
F.2002.0056.F
nr. 40
Nietig verklaarde aanslag – Nieuwe aanslag – Vereisten – Dezelfde belastingelementen.
Het door artikel 260 W.I.B. (1964) gestelde vereiste dat, na de nietigverklaring van de
aanslag, de nieuwe aanslag moet gevestigd worden op grond van dezelfde
belastingelementen – zijnde alle positieve en negatieve materiële elementen die de
belastbare grondslag vormen – sluit de mogelijkheid tot hertaxatie uit in de gevallen
waarin de oorspronkelijke aanslag werd vernietigd omdat deze aanslag steunt op onjuiste
gegevens die willekeurig werden vastgesteld (Art. 260 Wetboek Inkomstenbelastingen
1964.)
12 februari 2004
F.2002.0002.N
nr. 80
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Bewijslast – Beoordeling door het hof van beroep.
Wanneer de administratie de belastbare grondslag wettig heeft geraamd volgens tekenen
en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven
inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand van positieve en controleerbare
gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in
de inkomstenbelastingen kunnen worden belast of uit inkomsten die tijdens een vroegere
periode dan de belastbare zijn verkregen (Art. 247 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
Art. 341 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 maart 2004
F.2001.0023.F
nr. 140
Teruggave van belastingen na een bezwaar of een ambtshalve ontheffing – Moratoire
interest – Artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Schending.
Art. 309, eerste lid, 2°, W.I.B. (1964), thans art. 419, eerste lid, 3°, W.I.B. (1992), vóór de
wijziging ervan bij art. 44 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van
fiscale geschillen, schendt de artikelen 10 en 11 Gw. in zoverre het van toepassing is op
een ambtshalve ontheffing verleend door de gewestelijk directeur der belastingen
(Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 277, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
thans art. 376, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 309, eerste lid, 2° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; thans art. 419, eerste lid, 2° Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
11 juni 2004
F.2002.0010.F
nr. 318
Forfaitaire belastingschaal – Latere aanslagjaren.
Hoewel de belastingadministratie een forfaitaire belastingschaal mag hanteren wanneer zij
de door de belastingplichtige over bepaalde aanslagjaren verkregen winsten vaststelt, is zij
voor de volgende aanslagjaren niet gebonden door die wijze van raming van de belastbare
inkomsten; de belastbare grondslag van elk aanslagjaar wordt immers, rekening houdend
met de werkzaamheden van de belastingplichtige, vastgesteld op grond van zijn werkelijk
verkregen inkomsten; de bewijselementen die de administratie daartoe kan aanvoeren
kunnen van jaar tot jaar verschillen, zonder dat haar vroegere houding, zelfs als die
gedurende verschillende aanslagjaren onveranderd is gebleven, bij de belastingplichtige
de gewettigde overtuiging kan wekken dat de administratie voor latere aanslagjaren geen
gebruik zal maken van haar recht om andere bewijselementen aan te dragen (Artikelen
245, 246, 248, § 1, tweede lid, en 265 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen
339, 340, 342, § 1, tweede lid, en 360 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
11 juni 2004
F.2003.0040.F
nr. 319
Coöperatieve vennootschap
Belastingplichtige.

met

onbeperkte

aansprakelijkheid

–

Vennoot

–

De vennoot van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid die
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die ten name van die vennootschap
is gevestigd, is een belastingplichtige in de zin van art. 366 W.I.B. 1992 en heeft
bijgevolg het recht om bezwaar in te dienen tegen de aanslag die ten name van die
vennootschap is ingekohierd (Art. 141, § 3 Wet van 30 nov. 1935 houdende
samengeschakelde wetten op de handelsvennootschappen; Art. 366 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
16 september 2004
F.2003.0063.F
nr. 417
Aanslag van ambtswege – Tegenbewijs.
Als de administratie een aanslag van ambtswege vestigt en daarbij de inkomsten raamt op
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grond van tekenen en indiciën, volstaat het voor de belastingplichtige niet het juiste
bedrag van zijn inkomsten te bewijzen, maar moet hij tevens bewijzen dat de uitgaven
aangehaald in de indiciaire afrekening niet zijn bekostigd met inkomsten belastbaar
tijdens het in betwisting zijnde aanslagjaar (Artikelen 341 en 351 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
1 oktober 2004
F.2003.0038.N
nr. 448
Niet aangegeven inkomsten aan het licht gebracht door een rechtsvordering –
Buitengewone aanslagtermijn – Berekening.
Door voor te schrijven dat de nieuwe aanslag dient te worden gevestigd binnen twaalf
maanden, met ingang van de datum waarop tegen de beslissing over de rechtsvordering
geen verzet of voorziening meer kan worden ingesteld, legt art. 263, § 2 W.I.B. (1964) de
uiterste datum vast waarvoor de aanslag, op straffe van verval, dient te worden gevestigd;
die bepaling verbiedt de administratie evenwel niet die aanslag te vestigen vanaf het
ogenblik waarop de rechtsvordering het bestaan van niet aangegeven of bewimpelde
inkomsten uitwijst, zelfs vóór de vermelde termijn is beginnen lopen (Art. 263, § 1, 3° en
§ 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
1 oktober 2004
F.2002.0009.N
nr. 446
Onderzoek en controle – Plichten van derden – Draagwijdte.
Behoudens het door art. 318, eerste lid W.I.B. (1992) aan de administratie opgelegde
verbod om in de rekeningen, boeken en documenten van de bank–, wissel–, krediet–, en
spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten,
en behoudens in de gevallen waar hij door het beroepsgeheim is gehouden, moet de derde
tot wie de administratie zich bij toepassing van art. 322 W.I.B. (1992) wendt de gevraagde
inlichtingen verschaffen, ongeacht het feit of hij al dan niet eigenaar is van de
opgevraagde gegevens. (Artikelen 318 en 322 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
1 oktober 2004
F.2002.0016.N
nr. 447
Aanslag van ambtswege – Bewijsvoering – Tekenen of indiciën van gegoedheid –
Tegenbewijs.
Als de administratie een aanslag van ambtswege vestigt en daarbij de inkomsten raamt op
grond van tekenen en indiciën, volstaat het voor de belastingplichtige niet het juiste
bedrag van zijn inkomsten te bewijzen, maar moet hij tevens bewijzen dat de uitgaven
aangehaald in de indiciaire afrekening niet zijn bekostigd met inkomsten belastbaar
tijdens het in betwisting zijnde aanslagjaar (Artikelen 341 en 351 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
1 oktober 2004
F.2003.0038.N
nr. 448
Wettelijk vermoeden – Draagwijdte.
Uit art. 341 W.I.B. (1992) volgt niet dat de belastbare inkomsten die op grond van het
vastgestelde indiciair tekort worden vastgesteld, vermoed worden voort te komen uit een
beroepsactiviteit; het behoort aan de administratie het bewijs te leveren dat deze
inkomsten een beroepsinkomen uitmaken aan de hand van de bewijsmiddelen die haar
krachtens art. 340 W.I.B. (1992) ter beschikking staan, hetgeen impliceert dat bedoeld
bewijs kan geleverd worden op grond van feitelijke vermoedens (Art. 341 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
22 oktober 2004
F.2003.0028.N
nr. 502
Feitelijke vermoedens – Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter – Hof van
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Cassatie – Toetsing.
De bodemrechter stelt op onaantastbare wijze het bestaan vast van de feiten waarop hij
steunt; de gevolgen die hij daaruit afleidt als feitelijke vermoedens worden aan zijn
oordeel en beleid overgelaten en het is niet vereist dat die vermoedens noodzakelijk uit
die feiten volgen; het Hof gaat slechts na of de rechter het rechtsbegrip "feitelijke
vermoedens" niet heeft miskend en meer bepaald of hij uit de door hem vastgestelde
feiten geen gevolgtrekkingen heeft gemaakt die op grond van die feiten geenszins kunnen
worden verantwoord (Artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek; Art. 340 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
22 oktober 2004
F.2003.0028.N
nr. 502
Uitbreiding – Gevolgen – Bedrag dat de directeur mag ontheffen.
Wanneer een regelmatig ingediend bezwaarschrift tegen de supplementaire aanslag werd
uitgebreid tot de eerder gevestigde aanslag mag de directeur meer ontheffen dan het
bedrag van de aanvullende inkohiering (Art. 268 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964;
Art. 367 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
19 november 2004
F.2002.0076.N
nr. 558
Uitbreiding – Voorwaarden – Aanslag gesteund op dezelfde betwiste bestanddelen.
Een bezwaarschrift dat door de belastingplichtige tegen een supplementaire aanslag wordt
ingediend kan, binnen de perken van de grieven aangevoerd in dit bezwaarschrift, worden
uitgebreid tot een eerder gevestigde aanslag, waarvan de bezwaartermijn reeds verstreken
was, indien beide aanslagen op dezelfde betwiste bestanddelen zijn gesteund; dit is het
geval indien bij de berekening van een aanslag een materiële fout is begaan en het
vestigen van een supplementaire aanslag wordt aangewend om de ontoereikendheid van
de eerder gevestigde aanslag te verhalen
19 november 2004
F.2002.0076.N
nr. 558
Voorziening voor het hof van beroep – Nieuwe stukken.
Stukken die de belastingplichtige voor het hof van beroep neerlegt tot staving van zijn
verweer dat overmacht hem heeft belet zich tijdig in beroep te voorzien, kunnen niet
worden aangezien als nieuwe stukken die overeenkomstig art. 381 W.I.B. (1992) dienen
neergelegd te worden binnen de termijn van 60 dagen. (Art. 381 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
3 december 2004
F.2003.0008.N
nr. 589

VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Nieuwe bezwaren – Overtreding van de wet.
Art. 377, tweede lid, W.I.B. (1992), volgens hetwelk de eiser aan het hof van beroep
nieuwe bezwaren kan voorleggen voor zover zij onder meer een overtreding van de wet
inroepen, beperkt dat begrip niet tot bezwaren die betrekking hebben op het voorwerp van
de oorspronkelijke betwisting (Art. 377, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
24 december 2004
F.2002.0071.N
nr. 627

VOORZIENING IN CASSATIE
Vorm van het cassatieberoep – Vermeldingen – Verzoekschrift niet ondertekend – Gebrek
niet aan eiser te wijten.
Wanneer het ontbreken van de ondertekening van het cassatieberoep op het aan het Hof
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voorgelegd verzoekschrift niet aan eiser in cassatie kan worden verweten, ingevolge het
zoek raken van het origineel verzoekschrift ter griffie waar het werd neergelegd, verklaart
het Hof het cassatieberoep ontvankelijk (Art. 388 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
12 februari 2004
F.2002.0002.N
nr. 80
Termijn – Aanvang – Kennisgeving van het arrest – Vennootschap in vereffening –
Modaliteiten.
De door de griffie gedane kennisgeving van het arrest inzake inkomstenbelastingen, die
de termijn voor het cassatieberoep doet lopen, kan aan een vennootschap in vereffening
niet alleen geldig worden gedaan op haar maatschappelijke zetel, maar ook op het in het
arrest opgegeven kantooradres van de vereffenaar. (Art. 388, tweede lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
24 december 2004
F.2002.0064.N
nr. 626

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Overdracht van een handelszaak – Fiscale schuld verschuldigd door de overlater –
Overnemer – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Toepassing.
Wanneer de overdracht van een handelszaak plaatsvindt tegen een overname van schulden
is het bedrag van de overgenomen schulden de maatstaf van de gehoudenheid van de
overnemer voor de belastingschulden verschuldigd door de overlater. (Art. 442bis
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; ingevoegd bij art. 6 K.B. 12 dec. 1996; bekrachtigd
door art. 2, 4° Wet 13 juni 1997; thans vervangen bij art. 50 Wet 22 dec. 1998; Art. 20,
wat onroerende voorheffing in het Vl.Gew. betreft Decr. Vl. Gew. 30 juni 2000.)
27 mei 2004
C.2002.0530.N
nr. 289

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland – Heffingsbevoegdheid – Pensioen
voor diensten bewezen aan de Staat.
Op grond van art. 19, § 1, eerste lid, van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gesloten
tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting, is de bronstaat
bevoegd tot belastingheffing indien de beloningen of pensioenen worden betaald ter zake
van diensten die bewezen worden aan die Staat of aan een staatkundig onderdeel ervan.
Deze bepaling vereist niet dat deze diensten worden verstrekt in het raam van een formele
betrekking in dienst van een publiekrechtelijke overheid, zodat hieronder ook moeten
begrepen worden, de diensten verstrekt in het raam van een formele tewerkstelling bij een
privaatrechtelijke instelling die de Staat of een publiekrechtelijk onderdeel daarvan
financiert en controleert, zodoende te kennen gevend dat die dienstverlening voor haar
rekening wordt verricht (Art. 19, § 1, eerste lid Overeenkomst van 19 okt. 1970 tussen
België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting.)
4 maart 2004
F.2001.0076.N
nr. 125
Dubbele belasting – Verdrag tussen België en Luxemburg – Artikel 15.1 – Tewerkstelling.
Art. 15, § 1, van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg
tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere
aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend
te Luxemburg en goedgekeurd bij de wet van 14 december 1972, doet de uitoefening van
een dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat niet afhangen van een
permanente fysieke aanwezigheid van de werknemer in die Staat tijdens de uitoefening
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van zijn werkzaamheid (Art. 15, § 1 Verdrag van 17 sept. 1970 tussen België en
Luxemburg.)
28 mei 2004
F.2002.0078.F
nr. 292
Overeenkomst tussen België en Frankrijk – Dubbele belasting – Franse burgerlijke
onroerende vennootschap naar gemeen recht – Aandelen in het bezit van een Belgisch
verblijfhouder – Fictieve onroerende inkomsten – Exclusieve bevoegdheid om de
belasting te heffen.
Ingevolge art. 19.A.2. Overeenkomst 10 maart 1964 wordt de bevoegdheid om belasting
te heffen op de fictieve onroerende inkomsten die bestaan uit aandelen in een burgerlijke
onroerende vennootschap die in Frankrijk uitgekeerd zijn aan een Belgische
verblijfhouder, uitsluitend aan Frankrijk toegekend, zodat die inkomsten in België van
personenbelasting vrijgesteld zijn (Art. 19, a.2 Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen
België en Frankrijk.)
2 december 2004
F.2003.0006.F
nr. 584

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Faillissement – Batig saldo – Bestemming.
Na de sluiting van het faillissement mag de curator niet over het batig saldo beschikken
door interest uit te betalen aan de schuldeisers; deze zijn gerechtigd de schuldenaar in
betaling van die interest aan te spreken (Artikelen 451 en 533 Wet 18 april 1851; Art. 23
Wet 8 aug. 1997.)
18 maart 2004
C.2001.0183.N
nr. 152
Einddatum – Overheidsopdrachten – Werken – Betaling – Termijn – Overschrijding.
De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van
de hem verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de
overeenkomst geen aanleiding geeft tot betwisting, wordt berekend naar rato van het
aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve betaling en niet tot de dag
waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post– en girodienst
overmaakt (Artikelen 15.A, 3° en 15.D M.B. 14 okt. 1964.)
18 maart 2004
C.2001.0560.N
nr. 153

COMPENSATOIRE INTERESTEN
Compensatoire interest vormt een aanvullende vergoeding tot herstel van de schade die uit
de muntontwaarding en de uitgestelde vergoeding is ontstaan; die interest heeft betrekking
op de omvang van de schade, de interestvoet ervan moet door de bodemrechter worden
bepaald
20 februari 2004
C.2002.0527.F
nr. 93

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationaal humanitair recht – Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 – Universele
bevoegdheid – "Standstill"–verplichting – Toepassing.
De gemeenschappelijke bepaling van de artikelen 49, 50, 129 en 146, Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949, verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in
gebreke blijven een universele bevoegdheid toe te kennen en verbiedt hem evenmin om,
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wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening ervan vervolgens te
beperken of zelfs afstand ervan te doen
14 januari 2004
P.2003.1310.F
nr. 19
Europese Unie – Wegverkeer – Artikel 30 – Besturen van een voertuig zonder rijbewijs –
Pools onderdaan gevestigd in België – Europese Overeenkomst van 16 dec. 1991 –
Toepassing.
Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand
wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Polen, anderzijds, verplicht de ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de
personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van herkomst hebben
verkregen, te erkennen. (Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3 K.B. 23 maart
1998; Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten – Artikel 14.7 – "Non bis in
idem".
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan
niemand een tweede keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de
wetsomschrijving die men aan dat feit geeft en het opzet van de dader (Art. 14.7
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Verdragenrecht – Beëindiging van een verdrag – Overeenstemming na raadpleging –
Toepassing.
Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het Kaderbesluit van de Raad van de
Europese Unie van 13 juni 2002 hebben België en Luxemburg zich deels teruggetrokken
uit het Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken; de
eenparige goedkeuring van het Kaderbesluit door de lidstaten houdt een raadpleging in in
de zin van art. 54, b, van het Verdrag van Wenen van 23 mei 1969
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen – Internationale
sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het buitenland –
Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Prejudicieel geschil – Vraag om
uitlegging – Europese Unie.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
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Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd –
Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 14 juni 1985 toepassing
kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis uit een overeenkomstsluitende partij
dat dateert van voor het van kracht worden van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op
die partij, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de
Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Rassendiscriminatie – Belgische rechtsorde.
Artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, waardoor alle Staten die partij zijn bij dit verdrag zich ertoe
verbinden bij wet strafbaar te verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van
denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat, aanzetting tot
rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht
tegen een ras of een groep van personen van een andere huidskleur of etnische
afstamming, alsook het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten,
waaronder inbegrepen de financiering ervan, heeft geen rechtstreekse werking in de
Belgische rechtsorde. (Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart 1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Rassendiscriminatie – Toepassingsveld.
De bepaling van artikel 1.2 van het Verdrag van New York van 7 maart 1966 die inhoudt
dat dit verdrag niet van toepassing is op vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of
voorkeur die door een Staat die partij is bij dit verdrag in acht worden genomen tussen
onderdanen en niet–onderdanen, laat particulieren niet toe een dergelijk onderscheid,
uitsluiting, beperking of voorkeur te maken. (Art. 1.2 Internationaal verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart
1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.

–

Artikel

15

–

Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.

–

Artikel

15

–

Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
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en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Rassendiscriminatie – Belgische rechtsorde –
Wet 30 juli 1981.
Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft
of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan
zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag
van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie om in de
Belgische rechtsorde. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart 1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Europees Verdrag betreffende uitlevering – Specialiteit.
Het specialiteitsbeginsel bepaald in art. 14, § 1, Europees Verdrag 13 december 1957
betreffende uitlevering, verzet zich ertegen dat de inverdenkinggestelde, die wordt
uitgeleverd voor feiten van invoer, bezit en verkoop van verdovende middelen, met de
omstandigheid dat de misdrijven met betrekking tot de handel in verdovende middelen
bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van boosdoeners en
van een criminele organisatie, in België kan worden vervolgd voor de telastlegging
onwettig bezit van een vuurwapen dat geacht wordt een verdedigingswapen te zijn,
aangezien dit niet overeenstemt met de feiten waarop zijn uitlevering is gegrond of erin
zijn vervat. (Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
24 november 2004
P.2004.1235.F
nr. 565
Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 – Toepassing van het
kaderbesluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 13 juni – Geen
conflict.
Er bestaat geen conflict tussen de internationale rechtsnorm die rechtstreeks van
toepassing is in België, inzonderheid het Europees uitleveringsverdrag, en een interne
rechtsnorm, met name de wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel, dat de tenuitvoerlegging is van supranationale verbintenissen en dat
slechts het kaderbesluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 13 juni
2002, dat België diende uit te voeren krachtens het Verdrag van 7 februari 1992
betreffende de Europese Unie, omzet in de nationale rechtsorde.
8 december 2004
P.2004.1562.F
nr. 603

JAARLIJKSE VAKANTIE
Berekening vakantiegeld – Economische werkloosheidsdagen – Gelijkgestelde dagen –
Beoordeling – Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
De vakantiewetgeving bedoelt met gelijkgestelde dagen van economische werkloosheid,
die dagen waarvan de beoordeling uitsluitend aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
is opgedragen. (Artikelen 16.6 en 20.e juncto art. 21, § 3 K.B. 30 maart 1967 tot bepaling
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van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie;
Art. 51 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de
paritaire comités.)
20 september 2004
S.2004.0013.N
nr. 422

JACHT
Wildschade – Konijnenschade – Vergoeding – Schadelijder – Bewijslast – Omvang.
Het volstaat niet dat opdat de houder van het jachtrecht aansprakelijk is voor door wilde
konijnen aangebrachte wildschade en verplicht is ze te vergoeden dat er "belangrijke
wildschade" vaststaat; de schadelijder dient daartoe deze te bewijzen dat die wildschade
veroorzaakt is door overpopulatie van wild op het jachtgebied (Artikelen 22 en 24
Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991; Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.)
20 september 2004
C.2003.0372.N
nr. 420
Wildschade – Konijnenschade – Houder van jachtrecht – Aansprakelijkheid – Fout.
Ten laste van de houder van het jachtrecht, die de plicht heeft de overtollige konijnen op
zijn jachtgebied te verdelgen, bestaat er geen vermoeden van fout en geen vermoeden van
oorzakelijk verband op grond waarvan hij gehouden is de wildschade door konijnen aan
de gewassen te vergoeden; de fout, de schade en het oorzakelijk verband zoals bepaald in
art. 1382 B.W. moet door de schadelijder bewezen worden (Artikelen 22 en 24
Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli 1991; Art. 1382 Burgerlijk Wetboek.)
20 september 2004
C.2003.0372.N
nr. 420
Wildschade – Konijnenschade – Vergoeding – Bewijsregels.
Het voorbehoud voor de bewijsregels voor de konijnenschade heeft geen betrekking op
datgene wat moet worden bewezen, maar heeft betrekking op de procedure van
vaststelling van dergelijke schade zoals die is bepaald in art. 7bis, Jachtwet van 28
februari 1882 – met uitzondering van het bij art. 41.1, Jachtdecreet Vlaams Gewest
opgeheven eerste lid van dit artikel. (Art. 24, eerste lid Jachtdecreet Vlaamse Raad 24 juli
1991.)
20 september 2004
C.2003.0372.N
nr. 420

JEUGDBESCHERMING
Hulpverlening aan de jeugd – Jeugdrechtbanken – Maatregelen van gedwongen
hulpverlening – Toepassing.
Onder aanwending van de door de jeugdrechtbanken getroffen maatregelen van
gedwongen hulpverlening wordt datgene verstaan wat, bij de toepassing van een door een
magistraat getroffen maatregel, behoort tot de beslissingen van administratieve aard; ze
valt niet samen met de tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen, waarmee het
O.M. is belast (Art. 197, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 62, 62bis, en
63ter, eerste lid, a) en c) Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; Art. 38,
§ 3, tweede lid Decr.Fr.Gem. 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd.)
14 januari 2004
P.2003.1562.F
nr. 21
Maatschappelijk verslag en medisch–psychologisch deskundigenonderzoek – Finaliteit.
De stukken, in de voor de jeugdrechtbank geopende rechtsplegingen, die betrekking
hebben op de persoonlijkheid van de betrokken minderjarige en het milieu waarin hij
leeft, met name de maatschappelijke studies en de medisch–psychologische onderzoeken,
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die met toepassing van artikel 50 van de Jeugdbeschermingswet werden bevolen, willen
enkel, in het belang van de minderjarige, de bestuursmodaliteiten over zijn persoon of de
middelen die voor zijn opvoeding of behandeling passend zijn vaststellen. Zij mogen niet
in het kader van strafrechtelijke vervolgingen worden aangewend (Artikelen 50 en 55 Wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
27 juli 2004
P.2004.0912.F
nr. 369

KOOP
Koopvernietigende gebreken – Rechtsvordering van de koper – Termijn waarbinnen de
rechtsvordering moet worden ingesteld – Aanvang.
De korte termijn waarbinnen de verkoper zijn vrijwaringsvordering op grond van
koopvernietigende gebreken dient in te stellen tegen diegene van wie hij de zaak heeft
gekocht, begint eerst te lopen vanaf het tijdstip waarop hij zelf door zijn koper in rechte
wordt aangesproken (Art. 1648 Burgerlijk Wetboek.)
29 januari 2004
C.2001.0491.N
nr. 52
Nijverheidsgronden – Expansiewet – Openbare rechtspersoon – Recht van terugkoop –
Geldigheidsduur.
De gemeenrechtelijke beperking tot vijf jaren van het recht van wederinkoop is niet van
toepassing op het recht van terugkoop van een openbare rechtspersoon van gronden voor
de nijverheid, het ambachtswezen of de diensten (Art. 1660 Burgerlijk Wetboek; Art. 32,
§ 1 Wet 30 dec. 1970 betreffende de economische expansie.)
18 maart 2004
C.2003.0099.N
nr. 154
Vernietiging – Verkoper – Verplichting tot teruggave – Aktekosten.
De verplichting tot teruggave die, bij vernietiging van de koop, op de verkoper rust,
impliceert als dusdanig niet dat hij aan de koper de door hem gedragen aktekosten moet
terugbetalen
21 mei 2004
C.2003.0501.F
nr. 274
Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van
de uitwerking van het gemene recht van de ontbinding.
4 juni 2004
C.2003.0408.F
nr. 305
Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist recht – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf –
Verscheidene daders – Herstelplicht – Hoofdelijkheid – Naastende medeschuldenaars –
Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs
van de overdracht, de kosten en de interest – Bevrijding – Andere medeschuldenaar.
De naastende schuldenaar die de overnemer van een betwist recht heeft vergoed
overeenkomstig artikel 1699 van het Burgerlijk Wetboek, is bevrijd van zijn schuld;
hierdoor zijn de medeschuldenaars eveneens bevrijd, behoudens wat betreft de prijs, de
kosten en de interest te rekenen vanaf de betaling, die de overgedragen schuldenaar heeft
betaald (Art. 50, eerste lid Strafwetboek; Art. 1699 Burgerlijk Wetboek.)
21 september 2004
P.2004.0512.N
nr. 423
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KORT GEDING
Bevoegdheid van de kort–gedingrechter – Uitvoerbare beslissing tot uitdrijving –
Tenuitvoerlegging – Gezag van gewijsde.
Wanneer de kort–gedingrechter in een geval dat hij spoedeisend acht bij voorraad
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, mag
hij het gezag van rechterlijk gewijsde dat aan die beslissing toekomt niet miskennen
(Artikelen 25 en 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 februari 2004
C.2001.0522.N
nr. 107
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet–
gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet
te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de rechter in kort
geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
Beoordelingsbevoegdheid – Overheidsoptreden – Criteria.
De rechter in kort geding mag, bij de voorlopige beoordeling van de rechtmatigheid van
het overheidsoptreden, een criterium dat aan die overheidsbeslissing ten grondslag ligt,
niet uitsluiten zonder te beslissen dat, prima facie, dit criterium niet rechtmatig was
aangewend; hij mag evenmin naar eigen opvatting, andere criteria in de plaats stellen die
tot een andere beslissing leiden.
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Gebod – Verbod.
De rechter in kort geding kan op grond van een voorlopige en marginale beoordeling van
de zorgvuldigheid waarmede het bestuur moet handelen, bepaalde daden opleggen of
verbieden, maar kan dit enkel doen wanneer hij in redelijkheid tot de conclusie komt dat
het bestuur niet heeft gehandeld binnen de grenzen waarin het moet optreden.
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
Hoger beroep – Verschijningstermijn – Begin.
De termijn van verschijning van twee dagen die in acht dient genomen te worden wanneer
betreffende een vordering in kort geding het hoger beroep wordt ingesteld bij
verzoekschrift dat door de griffier aan de gedaagde partij en aan haar advocaat bij
gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, wordt gerekend vanaf de dag na de afgifte van de
gerechtsbrief aan de postdienst, en niet vanaf de dag na de ontvangst ervan (Artikelen
32,2°, 1056,2°, 1040 en 1035, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 november 2004
C.2003.0498.N
nr. 571

LASTGEVING
Rechtshandelingen – Stellen van rechtshandelingen voor rekening van een ander –
Uitvoering van het mandaat door de lasthebber – Lasthebber die optreedt als tegenpartij
van zijn lastgever – Algemeen rechtsbeginsel.
Uit het algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander
rechtshandelingen moet stellen daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die ander,
volgt dat een lasthebber in de uitvoering van zijn mandaat niet mag optreden als
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tegenpartij van zijn lastgever ter zake van de te verrichten rechtshandeling. (Artikelen
1984, 1991, 1993 en 1998 Burgerlijk Wetboek.)
18 maart 2004
C.2002.0249.N
nr. 155
Schijnmandaat.
Een persoon kan op grond van een schijnmandaat gebonden zijn, indien de schijn hem
kan worden toegerekend, d.w.z. als hij uit vrije wil, door zijn gedrag, dat zelfs niet
onrechtmatig hoeft te zijn, ertoe heeft bijgedragen die schijn te wekken of te laten
voortbestaan
25 juni 2004
C.2002.0122.F
nr. 357

LEVENSONDERHOUD
Afstamming – Verplichting tot onderhoud – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Los
van elkaar staande verplichtingen.
De verplichting tot onderhoud van de kinderen door hun ouders ontslaat de vader niet van
zijn aansprakelijkheid naar gemeen recht jegens zijn kind dat door zijn fout schade
geleden heeft (Artikelen 203, § 1, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
12 januari 2004
C.2003.0327.F
nr. 13
Echtscheidingsgeding – Echtgenoot – Plicht tot hulpverlening – Uitkering tot
levensonderhoud – Bedrag – Criteria.
De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is
een uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet worden
vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten
(Art. 213 Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2004
C.2002.0606.F
nr. 219
Echtscheidingsgeding – Echtgenoot – Plicht tot hulpverlening – Uitkering tot
levensonderhoud – Aard.
De uitkering die tijdens een echtscheidingsgeding aan een echtgenoot wordt toegekend, is
een uitvoeringswijze van de plicht tot hulpverlening tussen echtgenoten; zij moet worden
vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten
(Art. 213 Burgerlijk Wetboek; Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek.)
26 april 2004
C.2002.0606.F
nr. 219
Bijdrage in het levensonderhoud en de opvoeding van de kinderen – Echtscheiding door
onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst – Uitkering tot levensonderhoud –
Herzieningsclausule – Verbindende kracht.
De rechter schendt art. 1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die
door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande
overeenkomsten bepaald hebben dat het bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten
voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de respectieve inkomsten van de
ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op eisers
vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij
bewijst dat nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand
aanzienlijk hebben gewijzigd, hem voortaan zullen beletten de door hem aangegane
verbintenissen na te komen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2002.0201.F
nr. 230
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Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Echtscheidingsprocedure – Voorlopige
maatregelen – Echtgenoot – Onderhoudsuitkering.
De onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W. wordt toegekend, is een wijze
om de verplichting tot bijstand die krachtens art. 213 B.W. aan elk van de echtgenoten
wordt opgelegd, na te komen
9 september 2004
C.2003.0397.F
nr. 397
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Echtscheidingsprocedure – Voorlopige
maatregelen – Echtgenoot – Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Behoefte.
Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van art. 1280 Ger.W. wordt
toegekend, moet worden vastgesteld met inachtneming van de behoeften en de inkomsten
van elk der echtgenoten; het begrip behoefte is betrekkelijk en de uitkering moet worden
geraamd, niet in verhouding tot de levensstijl van de echtgenoten tijdens het
gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in
staat is de levensstijl aan te houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was
geweest (Artikelen 208 en 213 Burgerlijk Wetboek.)
9 september 2004
C.2003.0397.F
nr. 397
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst – Bijdrage in
het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen – Herziening –
Modaliteiten.
Wanneer voldaan is aan de voorwaarden waaronder de beschikkingen die de ouders, vóór
hun echtscheiding door onderlinge toestemming, vastgelegd hebben met betrekking tot
hun respectieve bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de passende opleiding
van de kinderen, na de echtscheiding kunnen worden herzien door de bevoegde rechter, is
deze niet verplicht die bijdrage vast te stellen naar evenredigheid van de middelen van de
partijen. (Art. 203 Burgerlijk Wetboek; Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet
20 mei 1997 Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2004
C.2000.0389.F
nr. 604
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst – Bijdrage in
het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen – Herziening.
Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over
de kinderen heeft, ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen
en op die bijdrage, te zorgen voor het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding
waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien worden wanneer zich nieuwe
omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (Artikelen 203, 203bis en 1134
Burgerlijk Wetboek; Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997
Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2004
C.2000.0389.F
nr. 604

LIJFRENTE
Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van
de uitwerking van het gemene recht van de ontbinding.
4 juni 2004
C.2003.0408.F
nr. 305
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LOON
BESCHERMING
Inhouding – Beperking – Dwingend recht.
Een inhouding op loon wegens ontbrekende prestaties ingevolge ziekte waarbij de
werknemer zich aan de medische controle heeft onttrokken, komt niet voor in de
opsomming van artikel 23 van de Loonbeschermingswet dat op limitatieve wijze de
inhoudingen vermeldt die in mindering moeten worden gebracht bij de betaling van het
loon van de werknemer; deze bepaling is van dwingend recht. (Art. 23 Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
19 januari 2004
S.2003.0106.N
nr. 29
Premies – Rechtsbron – Criteria.
Om te kunnen oordelen dat een werknemer ingevolge een vast gebruik of eenzijdige
verbintenis recht heeft op de uitbetaling van een toegekende premie in het kader van de
arbeidsovereenkomst, moet de rechter vaststellen dat objectieve elementen voorliggen op
basis waarvan het recht voor de toekomst en de omvang van dat recht kunnen worden
bepaald. (Art. 20, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 51.9
Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités; Art. 1129 Burgerlijk Wetboek.)
19 januari 2004
S.2003.0073.N
nr. 28
Loon in natura – Betaling – Voorwaarden – Doel.
Het voorschrift van artikel 6, § 1, tweede lid, Loonbeschermingswet strekt ertoe de
werknemer in staat te stellen van bij zijn indiensttreding het totale bedrag te kennen van
hetgeen hij met zijn arbeid zal verdienen en hem toe te laten te beoordelen of het loon in
natura niet meer bedraagt dan de toegelaten percentages van het totale brutoloon; de
voorafgaande schriftelijke schatting van het gedeelte van het loon dat in natura zal worden
uitbetaald en de voorafgaande kennisgeving ervan aan de werknemer zijn twee
voorwaarden opdat de toekenning van een voordeel in natura als de betaling van loon in
aanmerking mag worden genomen (Art. 6, § 1, tweede lid Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
15 maart 2004
C.2003.0444.N
nr. 142

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Ten laste nemen van de steun – Steunbehoevende persoon – Opeenvolgende instellingen –
Verblijf – Onderbreking – Steunverlenende commissie – Steunverlenend O.C.M.W. –
Bevoegdheid.
In geval van een onderbreking tussen het verblijf in een in artikel 2, § 1, van de wet van 2
april 1965 vermelde instelling en de opneming in een andere instelling, die in dezelfde
gemeente als de vorige gelegen is, is het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
dat bevoegd is om de nodige steun te verlenen het centrum van de gemeente waarin de
steunbehoevende persoon gewoonlijk verblijft op het ogenblik waarop hij na de
onderbreking opgenomen wordt in die tweede instelling; het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn dat bevoegd is om de nodige steun te verlenen is dus niet het
centrum van de gemeente waarin de steunbehoevende persoon op het ogenblik van zijn
opneming in de eerste van de twee voornoemde instellingen is ingeschreven in het
bevolkings–, vreemdelingen– of wachtregister als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf
(Artikelen 1, 1°, en 2, §§ 1 en 3 Wet 2 april 1965.)
24 mei 2004
S.2002.0129.F
nr. 277
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Algemene opdracht – Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen –
Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod van elke maatregel tot verwijdering
– Steunverlening.
De vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de wet van 22
december 1999, wordt door de wet gemachtigd om op het grondgebied van het Rijk te
verblijven; mitsdien kan hij tot zolang over zijn aanvraag niet is beslist niet beschouwd
worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als een persoon die illegaal in het Rijk
verblijft in de zin van artikel 57, § 2, OCMW–wet (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1
en 57, §§ 1 en 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.)
7 juni 2004
S.2003.0008.N
nr. 307
Openbare onderstand – Wet – Begrip – Commissie van openbare onderstand – Beslissing
– Reglement betreffende het sanitair personeel – Aard.
De beslissing van een commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering van een
reglement betreffende het sanitair personeel van de openbare onderstand, is geen wet in de
zin van de artikelen 608 en 1080 Ger. W. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
27 september 2004
C.2000.0136.F
nr. 436
Ambtenaren – Bestendigheid van betrekking – Beëindiging van de ambten – Tijdelijke
ambtenaren – Hernieuwing – Weigering – Voorwaarden – Juiste reden in feite – Wettelijk
toelaatbare reden – Begrip – Openbare dienst – Noodwendigheden.
Wanneer een ambtenaar tijdelijk is benoemd in een betrekking van de personeelsformatie
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, is een uitdrukkelijke weigering
tot hernieuwing noodzakelijk, gelet op het beginsel van de bestendigheid van betrekking;
een dergelijke weigering moet steunen op een in feite juiste en wettelijk aanvaardbare
reden en kan bijgevolg niet het gevolg zijn van de gewone beëindiging van de termijn van
de tijdelijke benoeming (Artikelen 1 en 4 Wet 6 aug. 1909; Art. 53 Organieke Wet van 8
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.)
27 september 2004
C.2000.0136.F
nr. 436
Wet – Begrip – Algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van
een gemeente – Aard.
Het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een
gemeente, dat door de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn is aangenomen, is geen wet in de zin van de artikelen 608 en
1080 Ger.W. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2004
C.2002.0544.F
nr. 573

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Discretionaire bevoegdheid – Begrip.
Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt,
beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over
de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en de meest geschikt lijkende oplossing te
kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
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RECHTERLIJKE MACHT
Vergelijk – Toezicht van de rechter.
Afgezien van de vraag of artikel 159, Grondwet toepasselijk is op de transactie bedoeld in
artikel 158, Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, is de wettigheid ervan aan het toezicht
van de rechter onderworpen; daaraan doet de omstandigheid dat de bouwovertreder door
betaling van de voorgestelde som de transactie aanvaardt, niets af. (Art. 158
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2004
P.2003.0328.N
nr. 85
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
De rechterlijke macht is bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet–
gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te
voorkomen als te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet
te ontnemen en vermag niet zich in de plaats van het bestuur te stellen; de rechter in kort
geding mag dit evenmin doen (Art. 144 Grondwet 1994.)
4 maart 2004
C.2003.0346.N
nr. 124
Onpartijdigheid van de rechter – Onderzoeksrechter.
De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn
volledige onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan
wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à decharge; de onderzoeksrechter
houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van
partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Arbeidsrechtbank – Administratieve beslissing – Werkloosheid – Geschil – Toetsing.
Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en
de werkloze deze administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de werkloze een geschil over het recht op uitkering gedurende de
periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om over dat geschil
uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil uitspraak doet,
oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits
het recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals
dit door de partijen is bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de
directeur valt, met inbegrip van de keuze van de administratieve sanctie, onder de controle
van de rechter (Artikelen 153 en 157bis K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
S.2002.0076.F
nr. 246
Stedenbouw – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake
stedenbouw 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 die vordering te beoordelen; hierbij gaat
de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
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opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Stedenbouw – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake
stedenbouw 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 die vordering te beoordelen; hierbij gaat
de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 juni 2004
P.2004.0237.N
nr. 323
Arbeidsrechtbank – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering –
Bijzonder solidariteitsfonds – Farmaceutisch product – Kosten – Tegemoetkoming –
Weigering – Betwisting – Toezicht.
Wanneer het college van geneesheren–directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder
solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch
product weigert en de begunstigde die weigering betwist, ontstaat er tussen het
Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering en de rechthebbende een betwisting
over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om hierover
uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt,
oefent van rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van
geneesheren–directeurs; mits de rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak
doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door de partijen zijn vastgelegd, houdt hij
toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college van geneesheren–
directeurs valt (Artikelen 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994
houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
13 september 2004
S.2003.0129.F
nr. 405

SCHEIDING DER MACHTEN
Begrip – Collectieve arbeidsovereenkomst – Dienst
arbeidsbetrekkingen – Sociaal bemiddelaar – Rechtbanken.

van

de

collectieve

De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen
valt onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar,
personeelslid van die dienst en staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt,
onder de bevoegdheid van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die
opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de voorzitter van de
arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23
juli 1969, en hem te gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te
leggen op de griffie van het rechtscollege (Art. 33, tweede lid Grondwet 1994; Art. 584,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid K.B. nr 1 van
23 juli 1969.)
29 november 2004
S.2004.0079.F
nr. 575
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MERKEN
BENELUX–OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET
Depot – Inschrijving – Benelux–merkenbureau – Onderzoek – Beslissing – Omvang – Hof
van beroep – Bevel tot inschrijving – Perken.
Het hof van beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's Gravenhage of het Cour d'appel van
Luxemburg mag slechts een bevel tot inschrijving van een depot geven voor bepaalde
waren of diensten van een klasse in zoverre het Benelux–Merkenbureau, na onderzoek,
ook een beslissing heeft genomen in verband met die bepaalde waren of diensten en niet
alleen een beslissing die dezelfde volledige klasse aanbelangde (Artikelen 6bis en 6ter
Eenvormige Beneluxwet op de merken.)
13 mei 2004
C.2000.0472.N
nr. 257
Depot – Inschrijving – Benelux–merkenbureau – Weigering – Hof van beroep – Toetsing.
Het hof van beroep te Brussel, waartoe de deposant, na de weigering van het Benelux–
Merkenbureau het depot in te schrijven, zich wendt teneinde een bevel tot inschrijving
van het depot te verkrijgen, kan alleen oordelen of die weigering al dan niet terecht is, wat
inhoudt dat dit hof alleen maar die gegevens in aanmerking kan nemen op grond waarvan
het bureau heeft beslist of had moeten beslissen en waaruit is af te leiden dat dit hof geen
kennis kan nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het bureau vallen of die
niet aan het bureau zijn voorgelegd (Artikelen 6bis en 6ter Eenvormige Beneluxwet op de
merken.)
13 mei 2004
C.2000.0472.N
nr. 257
Inbreuk – Goederen – Terugvordering – Onmogelijkheid – Tegenwaarde – Vraag om
uitlegging – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof
van cassatie rijst, zoals de vraag of de merkhouder in geval van kwade trouw en bij
onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte
recht heeft de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee
de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen, is het Hof verplicht die vraag aan
het Benelux–Gerechtshof voor te leggen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende
de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Art. 13bis Eenvormige
Beneluxwet op de merken.)
13 mei 2004
C.2002.0614.N
nr. 259

MILIEURECHT
Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning – Artikel
2, 2° en 3° – Exploitant – Beoordeling door de feitenrechter – Toetsing door het Hof van
cassatie.
De rechter beoordeelt onaantastbaar in feite of een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon een inrichting exploiteert en, zodoende, exploitant is als bedoeld in het
artikel 2, 2° en 3° van het Decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985; het Hof gaat
enkel na of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen geen gevolgen trekt die
ermee onverenigbaar zijn of ermee geen verband houden (Art. 2, 2° en 3° Decr. Vl. R. 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning.)
7 december 2004
P.2004.0904.N
nr. 597
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MINDERVALIDEN
Integratietegemoetkoming – Andere verstrekkingen – Cumulatie – Aanvullend karakter –
Verhoging van de daguitkering voor invaliditeit – Hulp van derden.
De verhoging van de daguitkering voor invaliditeit die wordt toegekend aan de
werknemer die geen persoon ten laste heeft maar die wel geacht wordt een persoon ten
laste te hebben en voor wie andermans hulp door de Geneeskundige raad voor invaliditeit
als onontbeerlijk is erkend, moet worden afgetrokken van de integratietegemoetkoming,
daar ze met die tegemoetkoming niet kan worden samengevoegd (Art. 13, § 1, eerste lid,
2° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
28 juni 2004
S.2003.0043.F
nr. 364
Tegemoetkomingen – Integratietegemoetkoming – Inkomen – Wijziging – Burgerlijke
staat.
Wanneer de gegevens inzake burgerlijke staat die als grondslag hebben gediend voor de
vaststelling van het bedrag van het inkomen dat voorkomt op het aanslagbiljet, worden
gewijzigd, wordt rekening gehouden met de nieuwe toestand; om in die nieuwe toestand
het bedrag van het inkomen van de mindervalide te bepalen dat afgetrokken wordt van de
integratietegemoetkoming, moet men zich plaatsen op de eerste dag van de maand die
volgt op deze waarin de begunstigde zich in de toestand bevindt die een wijziging van zijn
burgerlijke staat vormt (Artikelen 9, § 2, 21, 2°, en 23, § 2, 1° K.B. 6 juli 1987.)
15 november 2004
S.2003.0052.F
nr. 548

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Voltooiing van het misdrijf – Tijdstip – Latere handelingen vanwege de dader – Invloed.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen is voltrokken op het ogenblik dat degene aan wie
roerende zaken of waarden toevertrouwd worden onder de verplichting ze terug te geven
of ze voor een bepaald doel te gebruiken of aan te wenden, niet meer in de mogelijkheid
verkeert ze terug te geven of ze tot de overeengekomen bestemming te gebruiken, het is
hierbij onverschillig dat de dader later nog handelingen stelt die bedoeld zijn om zijn
straffeloosheid te waarborgen of om de benadeelde te doen geloven dat de roerende
goederen of waarden nog steeds ter beschikking zijn (Art. 491 Strafwetboek.)
14 september 2004
P.2004.0530.N
nr. 408
Voltooiing van het misdrijf – Tijdstip – Ogenblik waarop de schade aan het licht komt –
Invloed.
Het misdrijf misbruik van vertrouwen is niet voltrokken op het ogenblik dat de schade
voor de benadeelde aan het licht komt, maar op het ogenblik dat de dader niet meer in de
mogelijkheid verkeert de hem toevertrouwde roerende zaken of waarden terug te geven of
ze voor een bepaald doel te gebruiken (Art. 491 Strafwetboek.)
14 september 2004
P.2004.0530.N
nr. 408

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Ogenblikkelijk misdrijf – Verschillende feiten – Eenheid van opzet.
De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, sluit niet uit dat
verscheidene van die feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel
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van gedragingen te zijn die één misdrijf uitmaken wegens de eenheid van opzet van de
dader. (Art. 65 Strafwetboek.)
6 januari 2004
P.2003.0797.N
nr. 2
Eenheid van opzet – Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Vervangende
gevangenisstraf.
De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen
wanneer hij de beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de
douanewetgeving, die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet (Art. 65
Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Eenheid van opzet – Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Afzonderlijke
geldboeten – Cassatiemiddel – Belang – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende
schendingen van de douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet,
verschillende geldboeten worden opgelegd i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele geldboete alleen gelijk kan zijn
aan de som van de uitgesproken geldboeten (Art. 65 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Eenheid van opzet – Afzonderlijke misdrijven ten laste gelegd aan eenzelfde beklaagde –
Verschillend strafbaar opzet – Eenheid van doel en verwezenlijking – Complexe
gedraging – Toepassing.
De omstandigheid dat afzonderlijke misdrijven, waarvan het strafbare opzet kan
verschillen, aan eenzelfde beklaagde ten laste zijn gelegd, staat eraan niet in de weg dat
deze misdrijven, wanneer die onderling verbonden zijn door eenheid van doel en
verwezenlijking, een complexe gedraging opleveren en zodoende alle deel uitmaken van
dezelfde opzet in de zin van het beginsel waarvan artikel 65 Strafwetboek (oud)
toepassing maakt (Art. 65 Strafwetboek.)
10 februari 2004
P.2003.1510.N
nr. 72
Eenheid van opzet – Collectief misdrijf – Zelfde misdadig opzet – Beoordeling door de
feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uiting van hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof
van Cassatie na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet
bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Algemeen – Omschrijving – Strafbepaling – Legaliteit – Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling
toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun
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. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 2
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Strafwetboek; Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N

nr. 324

Eenheid van opzet – Collectief misdrijf – Veroordelende eindbeslissing – Andere feiten –
Beoordeling door de rechter.
Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen
of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid
van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is
gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of de rechter uit de door
hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft
kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
8 september 2004
P.2004.0427.F
nr. 390
Eenheid van opzet – Misdrijven – Aanhoudingsbevel of beschikking tot verwijzing –
Nieuwe misdrijven.
Noch de aflevering en opheffing van een aanhoudingsbevel, noch de uitspraak van een
beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank sluiten op zich uit dat de
misdrijven, die zijn gepleegd vóór en na die akten van rechtspleging, onderling verbonden
zijn door het nastreven en verwezenlijken van één enkel doel en dat zij, in die zin, één
enkel feit uitmaken, namelijk een samenhangende gedraging (Art. 65 Strafwetboek.)
8 september 2004
P.2004.0427.F
nr. 390
Eenheid van opzet – Onderzoeksgerechten – Beoordeling.
Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verschillende misdrijven
uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, slechts aan de bodemrechter voorbehouden in
zoverre de uit te spreken straf dient te worden bepaald; die bepaling verbiedt de
onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan niet is verjaard, dus
niet om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de feitenrechter, te
beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief
misdrijf opleveren door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begon te lopen vanaf
het ogenblik dat het laatste misdrijf werd gepleegd. (Art. 65 Strafwetboek; Artikelen 135,
§ 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Eenheid van opzet – Verschillende misdrijven – Strafvordering – Verjaring – Termijnen –
Aanvang – Laatste strafbaar feit.
Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en
aldus slechts één enkel misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden
toegepast, begint de verjaring van de strafvordering t.a.v. het geheel van de feiten pas te
lopen vanaf de dag van het laatste van die feiten op voorwaarde dat het laatste, niet
verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit behoudens
stuiting of schorsing van de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar feit is
gescheiden door een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn (Art. 65
Strafwetboek; Artikelen 21 tot 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen – Legaliteitsbeginsel –
Voorzienbaarheid.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
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vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt duidelijk welke gedragingen het
strafbaar stelt, zodat aan het legaliteitsbeginsel en aan de voorzienbaarheid is voldaan.
(Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, haat of
geweld – Afstamming.
Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de
Wet van 30 juli 1981, dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of
geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming straft,
bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de vreemde nationaliteit. (Art.
1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Omschrijving – Strafbepaling – Legaliteit – Vereisten.
Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Strafbepaling – Legaliteitsbeginsel – Vereisten.
Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Ongelijke behandelingen – Begrip – Objectieve en redelijke
rechtvaardiging – Legitimiteits– en proportionaliteitstoets door de rechter.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, vereist dat het om ongelijke behandelingen door
de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder meer duidelijk is dat
zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de
aard zelf van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, zodat zij geen
nadere legitimiteits– en proportionaliteitstoets door de rechter behoeven. (Artikelen 1, 2,
2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Strafbepaling – Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid – Vereisten.
Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die
door de rechter wordt uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is,
zonder redelijke twijfel kunnen weten welke gedragingen ze strafbaar stelt.
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Discriminatie of segregatie.
Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn
gradaties van discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli
1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden
genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn
medewerking verleent (Artikelen 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Vereisten – Zelfstandig misdrijf.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, is een zelfstandig misdrijf dat niet vereist dat de
beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of
verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan hij zijn
medewerking verleent, werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of
veroordeeld. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Materieel bestanddeel – Strafwetboek – Artikel 523 – Vernieling van een machine –
Computer – Vernietiging van gegevens in informaticaprogramma's – Ontoepasselijkheid.
De schade berokkend aan de gegevens van informatica–programma's die in een
informaticasysteem zijn geïnstalleerd, is geen schade berokkend aan aandrijvende dan wel
aangedreven toestellen en is niet het misdrijf zoals bedoeld in art. 523 Sw. (Artikelen 523
en 550ter Strafwetboek.)
10 november 2004
P.2004.0974.F
nr. 540
Moreel bestanddeel – Douane en accijnzen – Douane en accijnzenwet – Niet–
aanzuivering of niet–wederoverlegging van douane– of accijnsdocumenten – Artikel 257,
§ 1, Douane en accijnzenwet.
Artikel 257, § 1, A.W.D.A. legt de titularis of de cessionaris van een douane– of
accijnsdocument, waarvan de aanzuivering of de wederoverlegging ten kantore van
uitreiking is voorgeschreven, de wettelijke verplichting op erop toe te zien en ervoor in te
staan dat de aanzuivering of de wederoverlegging wordt verricht, zodat het feit zelf van de
niet–aanzuivering of de niet–overlegging inhoudt dat de titularis of de cessionaris van het
document wetens en willens aan de hem opgelegde wettelijke verplichting is tekort
gekomen; hij is alleen dan niet strafbaar, wanneer hij geloofwaardig maakt dat zijn
nalaten het gevolg was van overmacht of onoverwinnelijke dwaling
7 december 2004
P.2004.1154.N
nr. 595
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Algemeen – Als misdrijf omschreven feit – Opgeheven wet – Nieuwe wet – Hetzelfde feit,
als een ander misdrijf omschreven – Toepassing.
De rechter mag geen veroordeling uitspreken voor een misdrijf dat niet meer bestaat op de
dag van de veroordeling; wanneer evenwel het feit dat in de opgeheven wet strafbaar is
gesteld ook in de nieuwe wet, maar onder een andere omschrijving, strafbaar wordt
gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor dat feit, en wanneer de wetgever
niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of voor de toekomst af te zien
van bestraffing, legt de rechter die straf wettig op op het onder de gelding van de vroegere
wet gepleegde feit mits hij de gunstigste omschrijving toepast (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

SOORTEN
Aflopend misdrijf – Verschillende feiten – Eenheid van opzet.
De omstandigheid dat een strafbaar feit een ogenblikkelijk misdrijf is, sluit niet uit dat
verscheidene van die feiten, in zoverre ze bewezen zijn, geacht kunnen worden een geheel
van gedragingen te zijn die één misdrijf uitmaken wegens de eenheid van opzet van de
dader. (Art. 65 Strafwetboek.)
6 januari 2004
P.2003.0797.N
nr. 2
Douane en accijnzen – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening –
Straftoemeting – Samenloop – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering zijn van een zelfde misdadig.
Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd
verschillende maar naar de wetsomschrijving identieke douanemisdrijven, de
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet de, krachtens
artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som
van de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (Art. 65 Strafwetboek.)
13 januari 2004
P.2003.0646.N
nr. 16
Voortgezet misdrijf – Verjaring – Vertrekpunt.
Artikel 45 van de Wet van 11 juli 1994 heeft de regel dat in geval van eenheid van
misdadig opzet, de verjaring van de strafvordering een aanvang neemt vanaf het laatste
feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd, niet gewijzigd. (Art. 65 Strafwetboek; voor de
vervanging daarvan door art. 45 Wet 11 juli 1994.)
2 februari 2004
S.2003.0059.N
nr. 55
Straftoemeting – Samenloop – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering zijn van een zelfde misdadig – Douane en accijnzen – Geldboete – Bijzonder
karakter – Wijze van berekening.
Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan
de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van
de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of
de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te spreken
enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven
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betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard (Art. 65 Strafwetboek.)
20 april 2004
P.2003.0717.N

nr. 206

Straftoemeting – Samenloop – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette
uitvoering zijn van een zelfde misdadig – Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring.
Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan
de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van
de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of
de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te spreken
enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven
betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard (Art. 65 Strafwetboek.)
20 april 2004
P.2003.0717.N
nr. 206
Voortdurend misdrijf – Verlating van familie.
Het wanbedrijf verlating van familie is een voortdurend misdrijf en, bijgevolg, één enkel
strafrechtelijk feit dat in zijn geheel moet worden beoordeeld (Art. 391bis Strafwetboek.)
22 september 2004
P.2004.0511.F
nr. 425
Voortdurend misdrijf – Verlating van familie – Einde.
Het wanbedrijf verlating van familie houdt op te bestaan wanneer de dader, in
overeenstemming met de rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het
onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de termijnen te kwijten (Art. 391bis
Strafwetboek.)
22 september 2004
P.2004.0511.F
nr. 425
Wanbedrijf – Bestanddeel – Misdaad – Gevolgen – Rechtsingang.
Een wanbedrijf, dat als bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het
bestaan van dat wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken van een
rechtstreekse dagvaarding zodat de correctionele rechter zich bevoegd moet verklaren,
ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem niet wordt vervolgd. (Art. 182
Wetboek van Strafvordering.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Soorten – Politiek misdrijf – Begrip.
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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Politiek misdrijf – Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen – Rechtstreekse band.
Om uit te maken of een misdrijf een politiek misdrijf is, dient er een rechtstreekse band te
bestaan tussen het ten laste gelegde misdrijf zelf en de eventuele aantasting van de
politieke instellingen. (Art. 150 Grondwet 1994.)
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9 november 2004

P.2004.0849.N

nr. 539

Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen – Aard.
Misbruik van door inzage in het strafdossier verkregen inlichtingen, zelfs door middel van
gedrukte en ruchtbaar gemaakte geschriften, vereist geen beoordeling van een mening en
is derhalve geen drukpersmisdrijf, zodat de beoordeling van dat wanbedrijf toekomt aan
de correctionele rechtbank. (Art. 150 Grondwet 1994; Art. 460ter Strafwetboek.)
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Niet–naleving van de verplichte wekelijkse rustdag of van de verplichte sluiting bij de
exploitatie van een handelszaak – Opeenvolgend gepleegde misdrijven.
De telastleggingen van niet naleven van de wekelijkse rustdag en de verplichte
avondsluiting bij de exploitatie van een handelszaak die aan die verplichtingen is
onderworpen zijn opeenvolgende misdrijven waarvan het herhaaldelijk plegen telkens
opnieuw een wilsuiting van de dader vereist; zij houden in dat de dader de wet heeft
overtreden telkens hij weigerde zijn winkels te sluiten op de voorgeschreven dagen en
uren. (Artikelen 1 en 16 Wet 22 juni 1960; Artikelen 1 en 12 Wet van 24 juli 1973 tot
instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening.)
8 december 2004
P.2004.1174.F
nr. 599
Bedrieglijk onvermogen.
Het wanbedrijf organisatie van bedrieglijk onvermogen is een aflopend misdrijf; het is
evenwel een voortgezet misdrijf wanneer de dader door nieuwe handelingen volhardt in
het onttrekken van zijn vermogen aan het onderpand van zijn schuldeisers (Art. 490bis
Strafwetboek.)
22 december 2004
P.2004.1341.F
nr. 624

TOEREKENBAARHEID
Natuurlijke personen – Cumulatie van aansprakelijkheden – Voorwaarden – Zelfde
misdrijf.
Art 5, tweede lid, Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke
persoon en die van een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde misdrijf,
en sluit de cumulatie van de aansprakelijkheden uit door alleen rekening te houden met
die van de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met, als enige uitzondering, het
geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en willens gehandeld heeft
(Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
3 maart 2004
P.2003.1265.F
nr. 115
Natuurlijke personen – Cumulatie van aansprakelijkheden – Voorwaarden – Zelfde
misdrijf.
Art. 5, tweede lid, Sw., regelt de gevallen waarin de aansprakelijkheid van een natuurlijke
persoon en die van een rechtspersoon in het gedrang zijn gebracht door hetzelfde misdrijf,
en sluit de cumulatie van de aansprakelijkheden uit door alleen rekening te houden met
die van de persoon die de zwaarste fout heeft begaan, met, als enige uitzondering, het
geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon wetens en willens gehandeld heeft
(Art. 5, tweede lid Strafwetboek.)
10 maart 2004
P.2003.1233.F
nr. 137
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Fout wetens en willens gepleegd –
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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.)
7 september 2004
P.2004.0465.N
nr. 387
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde
fout – Afwezigheid van de natuurlijke persoon in het strafproces – Bewijs in strafzaken –
Bewijslast – Gevolgen – Beoordelingsvrijheid van de strafrechter.
Wanneer een rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het
optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft
gepleegd, doet de niet–aanwezigheid van de geïdentificeerde natuurlijke persoon in het
strafproces geen afbreuk aan de normale toepassing van de bewijsregels in strafzaken
waarbij ingevolge het vermoeden van onschuld het openbaar ministerie, en in
voorkomend geval de burgerlijke partij, de bewijslast hebben en elke twijfel de beklaagde
ten goede komt, en waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de hem regelmatig
overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde
fout – Gelijktijdige vervolging – Vereiste.
Noch artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de rechtspersoon voor
misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon, enkel diegene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden
veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens
heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan worden
veroordeeld, noch het recht op een eerlijk proces, vereisen dat de geïdentificeerde
natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd. (Art. 5, tweede lid
Strafwetboek; Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Verwezenlijking maatschappelijk doel – Intrinsiek verband – Vereiste.
Artikel 5, eerste lid, Strafwetboek, krachtens hetwelk een rechtspersoon onder meer
verantwoordelijk is voor misdrijven die een intrinsiek verband hebben met de
verwezenlijking van zijn doel, vereist niet dat het maatschappelijk doel van de
rechtspersoon op misdrijven moet zijn gericht, maar enkel dat de misdrijven moeten zijn
gepleegd ter verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel. (Art. 5, eerste lid
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Internationaal humanitair recht – Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 – Universele
bevoegdheid – "Standstill"–verplichting – Toepassing.
De gemeenschappelijke bepaling van de artikelen 49, 50, 129 en 146, Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949, verplicht de Staat die ze heeft ondertekend niet zich bij het in
gebreke blijven een universele bevoegdheid toe te kennen en verbiedt hem evenmin om,
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wanneer hij het beginsel ervan heeft aangenomen, de uitoefening ervan vervolgens te
beperken of zelfs afstand ervan te doen
14 januari 2004
P.2003.1310.F
nr. 19
Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling – Vervolging in België – Officieel
bericht van de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd – Vorm.
Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, is aan geen
enkele vormvereiste onderworpen; het doet niet ter zake dat de ondertekenaar ervan niet
bij naam is genoemd, aangezien het voor de geldigheid van dat bericht voldoende is dat de
stukken en de omstandigheden van de rechtspleging geen enkele twijfel laten bestaan over
de authenticiteit ervan (Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0061.F
nr. 190
Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling – Vervolging in België – Officieel
bericht van de overheid van het land waar het misdrijf is gepleegd – Bevoegde
buitenlandse overheid.
De wet preciseert niet welke buitenlandse overheid bevoegd is om aan de Belgische
overheid het officieel bericht te geven van het misdrijf dat door een Belg tegen een
vreemdeling is gepleegd buiten het grondgebied van het Koninkrijk. (Art. 7, § 2
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0061.F
nr. 190
Misdrijf gepleegd door een Belg tegen een vreemdeling – Vervolging in België.
Het officieel bericht dat aan de Belgische overheid wordt gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf door een Belg tegen een vreemdeling is gepleegd, moet
voorafgaan aan de vervolging van die Belg in België. (Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0061.F
nr. 190
Vermoedelijke dader – Rechtspersoon – Coördinatiecentrum in België –
Maatschappelijke zetel in het buitenland – Strafvordering – Bevoegdheid en
ontvankelijkheid.
De plaats van de maatschappelijke zetel of van de bedrijfszetel van de rechtspersoon
bepaalt, overeenkomstig de artikelen 24 en 62bis Sv., de regels van bevoegdheid en
ontvankelijkheid die van toepassing zijn op de strafvordering betreffende misdaden en
wanbedrijven die buiten het grondgebied van het Koninkrijk zijn gepleegd; een
coördinatiecentrum in België dat een eigen rechtspersoonlijkheid heeft, kan niet worden
aangemerkt als de maatschappelijke zetel of bedrijfszetel van de multinationale naamloze
vennootschap, die in het buitenland gevestigd is. (Artikelen 24 en 62bis Wetboek van
Strafvordering.)
5 mei 2004
P.2004.0482.F
nr. 237
Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Nationaliteit –
Statuut van vluchteling – Discriminatie – Arbitragehof – Prejudiciële vraag.
Wanneer een cassatiemiddel de schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 191 Gw.
door art. 29, §3, tweede lid, wet 5 aug. 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht, in zoverre die bepaling de onttrekking van de zaak aan het
Belgisch gerecht zou opleggen, ook al is ten minste één klager in België een vreemdeling
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die het statuut van vluchteling had op het ogenblik dat de strafvordering oorspronkelijk
werd ingesteld, terwijl het die onttrekking verhindert wanneer er op datzelfde ogenblik ten
minste één Belgische klager was, moet het Hof van Cassatie wat dat betreft een
prejudiciële vraag stellen aan het Arbitragehof. (Art. 26 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 29, § 3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003.)
5 mei 2004
P.2004.0482.F
nr. 237
Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht – Onttrekking van de zaak
aan het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Buitenlandse klager, kandidaat–vluchteling,
die wettig in België verblijft bij het instellen van de oorspronkelijke strafvordering –
Prejudicieel geschil.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 29, § 3, tweede lid, W. 5 aug. 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, moet het Hof
van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art.
29, § 3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Bevoegdheid van het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Inverdenkinggestelde
aangetroffen in België – Uitzonderingen.
De bevoegdheid die art. 12bis V.T.Sv. aan de Belgische gerechten toekent, heeft
betrekking op de misdrijven die omschreven worden in elk verdrag dat door België is
goedgekeurd en een verplichte regel tot uitbreiding van de bevoegdheid bevat die afwijkt
van het strafrechtelijk territorialiteitsbeginsel; noch de artikelen 146 en 147 van de
Conventie van Genève van 12 augustus 1949, noch het Verdrag van Rome van 17 juli
1998 houdende het statuut van het Internationaal Strafgerechtshof, noch het Verdrag van
10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende
behandeling of bestraffing, noch enig internationale rechtsnorm verplicht de Belgische
gerechten thans ambtshalve een universele bevoegdheid bij verstek uit te oefenen (Art.
12bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht door een vreemdeling –
Bevoegdheid van het Belgisch gerecht – Voorwaarden – Getroffene – Vreemdeling,
kandidaat–vluchteling, die op het ogenblik van de feiten minder dan drie jaar wettig in
België verblijft – Prejudicieel geschil.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 10, 1° bis, V.T.Sv., moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 10,
1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt
vervolgd, moet eerst worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn
van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de Belgische rechter rechtsmacht op grond van
artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel
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15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van de
wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen. (Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel; Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten –
Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Toezicht
door het Hof.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is;
het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Spaanse onderzoeksrechter – Bevoegdheid
van de Belgische gerechten – Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling
door de feitenrechter – Voorwaarden – Toezicht door het Hof – Toepassing.
Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen
vreemdelingen slachtoffer waren van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de
mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf, en niet
vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen vreemdeling
slachtoffer was van het misdrijf. (Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Oorzaken.
De verschoningsgrond van uitlokking kan slechts in bepaalde gevallen in aanmerking
genomen worden en geldt noch voor diefstal, noch voor vernieling of beschadiging van
roerende goederen van anderen (Art. 78 Strafwetboek.)
9 juni 2004
P.2004.0374.F
nr. 311

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Wegens beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur
zetten.
Door te oordelen dat eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat beide eisers meerdere
onroerende goederen bezitten en ook verhuren in eigen naam, waaruit zij een maandelijks
inkomen halen, kunnen de appelrechters wettig in hoofde van beide eisers het bestaan van
de persoonlijke verzwarende omstandigheid in de zin van artikel 66, derde lid,
Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996 en artikel 146, laatste lid, Stedenbouwdecreet
van 18 mei 1999 vaststellen, waarin is voorzien in strafverzwaring onder meer indien de
schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen,
verkavelen, te koop of te huur zetten. (Art. 66 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening
gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998; Art. 146
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2004
P.2003.0328.N
nr. 85
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POGING
Krachtens artikel 51 van het Strafwetboek, veronderstelt strafbare poging, met name, dat
het voornemen een misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door
uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad of dat wanbedrijf
uitmaken; ook al vereist deze wettelijke bepaling het begin van uitvoering van het
misdrijf, toch vergt zij niet dat het wezenlijk bestanddeel van de misdaad of het
wanbedrijf zelf reeds een aanvang heeft genomen (Art. 51 Strafwetboek.)
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529
Vernieling door explosie.
De poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, vereist niet dat de
dader de springstoffen reeds in de nabijheid van het doelwit heeft geplaatst, noch dat hij in
het bezit ervan is aangetroffen op het ogenblik dat hij zich naar het doelwit begaf.
(Artikelen 51 en 520 Strafwetboek.)
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529
Bodemrechter – Opsomming van de wezenlijke bestanddelen van de strafbare poging –
Wettigheid van de kwalificatie – Hof van Cassatie – Toetsing.
Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem wezenlijke
bestanddelen van de poging tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onderzoekt het Hof
of die feiten wettig werden gekwalificeerd en met name of het juridisch begrip begin van
uitvoering niet werd miskend
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529
Begin van uitvoering.
Er is begin van uitvoering van een misdaad of een wanbedrijf zodra de dader de middelen
aanwendt die hij zich heeft verschaft en die hij heeft klaargelegd en in gereedheid gezet
om zijn misdadig voornemen ten uitvoer te brengen; het begin van uitvoering staat in een
noodzakelijk verband met het misdadig opzet van de dader en kan slechts worden
verklaard uit diens wil om een welbepaald misdrijf te plegen dat rechtstreeks en
onmiddellijk wordt beoogd door de gestelde daden; een daad die geen enkele twijfel laat
bestaan over de bedoeling van eiser kan dus het begin van uitvoering uitmaken dat de
strafbare poging kenmerkt (Art. 51 Strafwetboek.)
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529

DEELNEMING
Strafbare deelneming.
Deelneming aan een misdaad of een wanbedrijf is slechts strafbaar wanneer de
inverdenkinggestelde deelgenomen heeft aan de voltrekking van het misdrijf volgens één
van de bij de artikelen 66 e.v. Sw. bepaalde voorwaarden; in de regel kan alleen een
voorafgaande of gelijktijdige positieve daad de aldus bepaalde deelneming vormen
(Artikelen 66 e.v. Strafwetboek.)
12 mei 2004
P.2004.0672.F
nr. 256
Diefstal – Medeplichtigheid – Voltrekking van het misdrijf.
Hoewel diefstal een aflopend misdrijf is, bestraft de wet tevens degenen die hulp bieden
aan de daders, die zich het gestolen voorwerp reeds hebben toegeëigend, om het te
transporteren uit de plaats waar ze het hebben ontvreemd en aldus de voltooiing van het
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misdrijf voor de duur van dat transport verlengen (Art. 67, vierde lid Strafwetboek.)
12 mei 2004
P.2004.0672.F
nr. 256

ALLERLEI
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Toepassingsveld – Rechten van de
mens en fundamentele vrijheden – Erkenning – Belgische rechtsorde.
De strafbepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juni 1981, dat strafbaar stelt hij die
behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, is
toepasselijk van zodra vaststaat dat de door de groep of vereniging verkondigde
discriminatie betrekking heeft op rechten van de mens en fundamentele vrijheden
waarvan een burger in de Belgische rechtsorde effectief de erkenning, het genot en de
uitoefening heeft. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Ongelijke behandelingen – Begrip
– Objectieve en redelijke rechtvaardiging – Legitimiteits– en proportionaliteitstoets door
de rechter.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, vereist dat het om ongelijke behandelingen door
de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder meer duidelijk is dat
zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de
aard zelf van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, zodat zij geen
nadere legitimiteits– en proportionaliteitstoets door de rechter behoeven. (Artikelen 1, 2,
2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Discriminatie of segregatie.
Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn
gradaties van discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli
1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden
genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn
medewerking verleent (Artikelen 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Vereisten –
Zelfstandig misdrijf.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, is een zelfstandig misdrijf dat niet vereist dat de
beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of
verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan hij zijn
medewerking verleent, werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of
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veroordeeld. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbare gedragingen – Politieke
partij – Wet 4 juli 1989 – Controle verkiezingsuitgaven – Dotaties – Aangewezen
instelling.
Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan
de voorwaarden van de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk, aanwijst die de krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende
dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou beschikken over het al dan
niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de
Wet van 30 juli 1981. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Doelstelling.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, beoogt niet of heeft niet tot gevolg dat het
publieke debat waarbij een politieke partij discussie voert over naturalisatie, asiel en
samenlevingsproblemen in verband met de aanwezigheid van steeds groter wordende
groepen vreemdelingen op Belgisch grondgebied, verboden of strafbaar is. (Artikelen 1,
2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Aanzetting tot discriminatie, rassenscheiding, haat of
geweld – Afstamming.
Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de
Wet van 30 juli 1981, dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of
geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming straft,
bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de vreemde nationaliteit. (Art.
1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Uitzonderingen – Publiek debat – Politieke partij.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt geen uitzonderingen met betrekking tot
het publieke debat en de bijzondere plaats van de politieke partij of het politiek
samenlevingsmodel. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de
Grondwet – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verdrag Rechten van de Mens – Vrijheid
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van meningsuiting – Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen – Primauteit
– Verplichting van het Hof van Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Artikelen 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli
1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Rassendiscriminatie – Belgische rechtsorde.
Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft
of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan
zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag
van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie om in de
Belgische rechtsorde. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart 1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de vrijheid van meningsuiting,
vergadering en vereniging niet in op een wijze die strijdig is met het E.V.R.M. (Artikelen
10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Politiek misdrijf.
Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar
stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking
verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de
politieke instellingen tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of
medewerken aan zodanige groep of vereniging dit gevolg heeft of kan hebben. (Artikelen
1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 150 Grondwet 1994; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt duidelijk welke gedragingen het
strafbaar stelt, zodat aan het legaliteitsbeginsel en aan de voorzienbaarheid is voldaan.
(Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet
– Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Middel dat
berust op een onjuiste uitlegging.
Een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof die uitgaat van de onderstelling dat de daden
van discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt
hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, voor
objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits– en
proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat
artikel, zodat het Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (Artikelen 1, 2, 2bis en 3
Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

NATIONALITEIT
Verklaring tot het verkrijgen van de nationaliteit – Hoofdverblijfplaats – Duur – Verblijf
ten dele onwettig – Weerslag.
Het arrest dat de nationaliteitsverklaring verwerpt op grond dat de hoofdverblijfplaats in
België van degene die de verklaring aflegt, niet gedekt wordt door verblijfsvergunningen
gedurende ten minste zeven jaar, voegt aan de wettekst een voorwaarde toe die daarin niet
voorkomt. (Art. 12bis, § 1, 3° Wet 28 juni 1984.)
16 januari 2004
C.2003.0370.F
nr. 26

NATUURRAMP
Rechtstreekse, materiële en zekere schade – Toepassing.
Schade met betrekking tot ongeboren dieren is niet de rechtstreekse, materiële en zekere
schade die, veroorzaakt door een natuurramp, aanleiding geeft tot een financiële
tegemoetkoming van de Staat (Art. 1, § 1 Wet 12 juli 1976.)
10 december 2004
C.2003.0155.N
nr. 606

NIEUWE VORDERING
Burgerlijke zaken – Tegenvordering – Tegenvordering voor het eerst in hoger beroep
ingesteld – Ontvankelijkheid.
Krachtens de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen
tegenvorderingen voor het eerst in hoger beroep worden ingesteld indien zij berusten op
een feit of handeling in de dagvaarding aangevoerd of een verweer op de hoofdvordering
uitmaken of tot compensatie strekken (Artikelen 807, 808, 809, 810 en 1042 Gerechtelijk
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Wetboek.)
22 januari 2004

C.2002.0506.N

nr. 39

Burgerlijke zaken – Uitbreiding van de vordering – Feit niet in de dagvaarding
aangevoerd.
De beslissing die een uitbreiding van de oorspronkelijke vordering toestaat, is niet naar
recht verantwoord aangezien het feit waarop de nieuwe conclusie steunt niet in de
dagvaarding was aangevoerd. (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2004
C.2003.0073.F
nr. 171

NOTARIS
Notarisakte – Partij.
De enkele omstandigheid dat een persoon, enerzijds, oprichter en bestuurder is van een
vennootschap en, anderzijds, de echtgenoot is van de instrumenterende notaris, impliceert
niet dat, wanneer die persoon de vennootschap niet vertegenwoordigt bij het verlijden van
de akte, deze notaris een akte heeft verleden waarbij zijn echtgenoot partij was of waarin
enige bepaling in zijn voordeel of dat van zijn echtgenoot voorkomt (Art. 8, eerste lid Wet
25 ventôse jaar XI op het notarisambt.)
15 oktober 2004
C.2002.0014.N
nr. 484

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Strafzaken – Bewijs – Regelmatigheid – Onderzoek geopend – Verdaging van de
uitspraak – Feitelijke beoordeling – Recht van verdediging.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs,
zonder de afloop van een daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt
immers in feite in hoeverre dat onderzoek noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen
m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Strafzaken – Kosten – Beklaagde – Gedeeltelijke vrijspraak – Onaantastbare beoordeling.
Wanneer de rechter een grond van niet–ontvankelijkheid van de vervolgingen m.b.t.
bepaalde feiten vaststelt en wegens andere feiten veroordeelt, beoordeelt hij op
onaantastbare wijze de mate waarin de kosten van de vervolging zijn veroorzaakt door de
in aanmerking genomen feiten (Art. 162 Wetboek van Strafvordering.)
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Strafzaken – Strafvordering – Collectief misdrijf – Zelfde misdadig opzet.
De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uiting van hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof
van Cassatie na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet
bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Herstelplicht – Zaken – Bewaarder van de zaak
– Beoordeling.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze en in feite wie de bewaarder van de zaak is in
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de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, mits hij het begrip
bewaarder van de zaak niet miskent (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 maart 2004
C.2003.0109.F
nr. 161
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Artikel 7,
§ 2 V.T.Sv. – Voorafgaand officieel bericht – Marginale toetsing door het Hof – Grens.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een officieel bericht in de zin van
artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is; het Hof kan enkel
nagaan of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die daarmee geen
verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord
11 mei 2004
P.2004.0660.N
nr. 252
Identiteit tussen het materiële feit waarvoor een beklaagde vervolgd wordt en waarvoor
hij eerder veroordeeld werd – Marginale toetsing door het Hof.
De strafrechter oordeelt onaantastbaar of het materiële feit waarvoor een beklaagde wordt
vervolgd, hetzelfde is als datgene waarvoor hij bij een vroeger vonnis definitief is
veroordeeld; het Hof kan alleen nagaan of de strafrechter uit de vergelijking van het
materiële feit van de vroegere veroordeling en dit van de nieuwe vervolging, geen
hierdoor niet te verantwoorden gevolgtrekking afleidt
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Uitlevering – Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten –
Benadeelde – Vreemdeling – Beoordeling door de feitenrechter – Toezicht door het Hof.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is;
het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Strafzaken – Strafvordering – Collectief misdrijf – Veroordelende eindbeslissing – Andere
feiten – Eenheid van opzet.
Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen
of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid
van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is
gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of de rechter uit de door
hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft
kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
8 september 2004
P.2004.0427.F
nr. 390
Hof van Assisen – Vereiste van effectieve bijstand van de beschuldigde door een
raadsman.
Het hof van assisen stelt onaantastbaar vast of een beschuldigde al dan niet bijgestaan is
door een raadsman en moet, in bevestigend geval, waarborgen dat die raadsman effectief
zijn bijstand kan verlenen ter vrijwaring van het recht van verdediging en van het recht op
een eerlijk proces van de beschuldigde; de rechter oordeelt onaantastbaar of aan die
vereisten is voldaan. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
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Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling – Probatieuitstel –
Vordering tot herroeping – Opgelegde voorwaarden – Niet–naleving – Beoordeling.
De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van het openbaar ministerie,
oordeelt op verslag van de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van het probatie–
uitstel, in feite, en, bijgevolg, op onaantastbare wijze of eiser de opgelegde voorwaarden
heeft nageleefd. (Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
Strafzaken – Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen.
Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging, ontzeggen de bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van
een vordering tot het stellen van aanvullende onderzoeksverrichtingen te beoordelen (Art.
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Strafzaken – Strafvordering – Inleidende akte – Feit waarvoor de strafvordering
aanhangig wordt gemaakt.
De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de
strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld
en moet aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door
de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat de
inleidende akte heeft bedoeld
7 december 2004
P.2004.1168.N
nr. 596

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Geschillen – Vergoeding – Tussenkomst – Cassatieberoep – Termijnen van
cassatieberoep en betekening – Arbeidsgerecht – Beslissing – Kennisgeving.
Het cassatieberoep is te laat en derhalve niet ontvankelijk wanneer het is ingesteld meer
dan drie maanden na de aan eiser bij gerechtsbrief gedane kennisgeving van de beslissing,
die door een arbeidsgerecht is gewezen in elk geschil waarop de artikelen 11, § 3, vierde
lid, en 16 van de Wet van 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 van toepassing zijn (Artikelen 57 en 1073, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 11, § 3, vierde lid, en 16 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.)
22 maart 2004
S.2003.0115.F
nr. 162
Ontslag om economische of technische redenen – Raadpleging van het paritair comité –
Vereffening van faillissement.
De omstandigheid dat de vereffening van het faillissement het noodzakelijk maakt dat
bepaalde werknemers nog in dienst worden gehouden, impliceert niet dat de curator de
erkenning van de technische of economische reden nog aan het paritair comité moet
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vragen vooraleer tot ontslag van de beschermde werknemers te kunnen overgaan; dit
geldt, onverminderd het recht van de beschermde werknemer om tegen zijn ontslag op te
komen indien de curator hierbij discriminerend zou zijn opgetreden. (Art. 3, § 1 Wet 19
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de
werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
19 april 2004
S.2003.0078.N
nr. 205
Ontslag om economische of technische redenen – Faillissementsvonnis – Gevolg –
Economische reden – Ontslag van alle werknemers – Onmiddellijk of geleidelijk ontslag –
Niet discriminatoir.
Uit het faillissementsvonnis volgt, eensdeels, dat de economische reden tot het ontslaan
van alle werknemers, ook van de beschermde werknemers vaststaat, en, anderdeels, dat
het ontslag door de curator van alle werknemers ten gevolge van het faillissement, hetzij
onmiddellijk na het faillissement, hetzij geleidelijk aan naargelang van de vereisten van
de vereffening, in de regel niet discriminatoir is. (Art. 3, § 1 Wet 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en
in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
19 april 2004
S.2003.0078.N
nr. 205

VERKIEZINGEN
Oprichting – Ondernemingsraad – Comité voor Preventie en Bescherming –
Tewerkgestelde werknemers – Berekeningsmethode – Overgang van onderneming.
Het begrip "overgang van onderneming" dat niet nader is omschreven in artikel 21, § 10
van de wet van 20 september 1948 stemt overeen met het begrip overgang van
onderneming in de CAO nr 32bis N.A.R. 7 juni 1985; voor een overgang of een gedeelte
van een overgang van onderneming is vereist dat de overgang plaats vindt tussen de
natuurlijke of de rechtspersoon die de vroegere werkgever was en de natuurlijke of
rechtspersoon die ingevolge de overdracht de nieuwe werkgever is van de betrokken
werknemers. (Art. 21, § 10 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het
bedrijfsleven; Artikelen 1, 2 en 6 C.A.O. nr 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend
verklaard bij K.B. 25 juli 1985.)
6 december 2004
S.2004.0106.N
nr. 592

OPRICHTING
Vordering in rechte – Juridische entiteiten – Technische bedrijfseenheid – Procedure.
Uit de omstandigheid dat het arbeidsgerecht dient uit te maken of twee of meer juridische
entiteiten tezamen één technische bedrijfseenheid vormen volgt niet dat de daartoe
strekkende rechtsvordering samenvalt met het beroep bedoeld in artikel 9 van het
koninklijk besluit van 25 mei 1999 (Art. 24 Wet van 20 sept. 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven; Art. 79 Wet 4 aug. 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk; Artikelen 8 en 9 K.B. 25 mei 1999 betreffende de
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.)
8 maart 2004
S.2002.0051.F
nr. 129
Beroep buiten de verkiezingsprocedure – Juridische entiteiten – Technische
bedrijfseenheid – Vonnis – Aanleg – Hoger beroep.
Hoger beroep is mogelijk tegen het vonnis dat door de arbeidsrechtbank is gewezen op
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een beroep, dat buiten de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 vastgestelde
verkiezingsprocedure is ingesteld en dat ertoe strekt de rechter te doen nagaan of twee of
meer juridische entiteiten tezamen een technische bedrijfseenheid vormen (Art. 24 Wet
van 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; Art. 79 Wet 4 aug. 1996
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; Art. 616
Gerechtelijk Wetboek.)
8 maart 2004
S.2002.0051.F
nr. 129

ONDERWIJS
Franse Gemeenschap – Hoger kunstonderwijs – Hoger muziekonderwijs – Koninklijk
conservatorium – Ambt met volledige prestaties – Volledig uurrooster – K.B. 8 aug. 1984
– Verordenend besluit.
Het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de vraag om advies aan de Raad
van State, zonder aanvoering van de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid,
leidt tot de onwettigheid van het K.B. van 8 aug. 1984 (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 3
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
7 oktober 2004
C.2003.0117.F
nr. 465
Sneeuwklassen – Sociaal voordeel – Begrip.
Sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, de zgn.
Schoolpactwet, zijn voordelen van sociale aard die aan kinderen worden toegekend en die
niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen; de beslissing dat sneeuwklassen, die
onderwijs verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden aan regelmatige
leerlingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren en dus geen sociaal voordeel
vormen, is bijgevolg naar recht verantwoord. (Art. 33 Wet 29 mei 1959.)
18 november 2004
C.2002.0264.F
nr. 554

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Telecommunicatie en informatica – Daden van opsporing en onderzoek.
De artikelen 46bis, 88bis, 88ter en 88quater, Sv. zijn enkel van toepassing op daden van
opsporing en van onderzoek.
24 februari 2004
P.2003.1539.N
nr. 98
Huiszoeking – Sociale inspectie – Toegang tot bewoonde lokalen – Voorwaarde –
Machtiging van de rechter in de politierechtbank – Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter in de politierechtbank oordeelt onaantastbaar en zonder mogelijkheid tot
verhaal of hij de toestemming geeft of weigert aan de sociale inspecteurs om toegang te
hebben tot de bewoonde lokalen waarvan zij redelijkerwijze kunnen vermoeden dat daar
personen tewerkgesteld zijn die onderworpen zijn aan de bepalingen van de wetgevingen
waarop zij toezicht uitoefenen. (Art. 4, § 1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet; Art. 15
Grondwet 1994.)
9 maart 2004
P.2003.1378.N
nr. 132
Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Arrest – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de regeling van de rechtspleging, slechts
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mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539
Wetboek van Strafvordering (Artikelen 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539
Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Huiszoeking – Sociale inspectie – Toegang tot bewoonde lokalen – Voorwaarde –
Machtiging van de rechter in de politierechtbank – Stukken voorgelegd aan de rechter –
Samenstelling van het strafdossier.
De stukken die de politierechter hebben toegelaten de aanvraag, uitgaande van de sociale
inspecteur en strekkende tot het bekomen van machtiging tot betreding van bewoonde
lokalen op basis van gegronde vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk, te beoordelen,
moeten zich niet in het strafdossier bevinden. (Art. 15 Grondwet 1994; Art. 4, § 1, 1°,
tweede lid Arbeidsinspectiewet.)
9 maart 2004
P.2003.1378.N
nr. 132
Opsporingen ten huize en huiszoekingen – Vormvereisten.
De in de artikelen 38 en 39 Sv. bedoelde vormvereisten zijn noch substantieel noch op
straffe van nietigheid voorgeschreven (Artikelen 38 en 39 Wetboek van Strafvordering.)
10 maart 2004
P.2003.1233.F
nr. 137
Opsporing van telefoongesprekken – Opsporing in het verleden.
De maatregel van opsporing van telefoongesprekken, die betrekking heeft op een periode
die verlopen was op het ogenblik dat ze werd voorgeschreven, hoeft niet het voorwerp uit
te maken van een beschikking die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in art. 88bis,
Sv. (Art. 88bis Wetboek van Strafvordering.)
21 april 2004
P.2004.0124.F
nr. 211
Aanwending door het openbaar ministerie of de politie van een proces–verbaal uit een
ander strafdossier – Artikel 125 Tarief Strafzaken – Toepasselijkheid.
Artikel 125 Tarief Strafzaken heeft niets uitstaande met het gebruik van een stuk uit een
strafdossier door het openbaar ministerie of de politie.
11 mei 2004
P.2004.0327.N
nr. 251
Regeling van de rechtspleging – Verslag van de onderzoeksrechter.
Art. 127 Sv. bepaalt niet welke gegevens het verslag van de onderzoeksrechter bij de
regeling van de rechtspleging moet bevatten. (Art. 127 Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2004
P.2004.0424.F
nr. 313
Onderzoeksrechter – Verdachte activiteiten van een advocaat – Inbeslagname van stukken
– Beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de
noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen,
maar noch die bepaling noch art. 8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik
door een onderzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de verdachte
activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de onderzoeksrechter
voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks– en
vonnisgerechten. (Art. 458 Strafwetboek; Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
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9 juni 2004

P.2004.0424.F

nr. 313

Vermits het al dan niet opheffen van een beslag of van de ermee gelijkgestelde
verzegeling kan beantwoorden aan andere noodwendigheden dan deze die het leggen
ervan verantwoorden, zijn de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering
enkel toepasselijk op het leggen van een beslag en niet op de opheffing ervan, waarop
enkel artikel 61quater, van hetzelfde wetboek van toepassing is
5 oktober 2004
P.2004.1122.N
nr. 455
Onderzoeksrechter – Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Hoger beroep
van de minderjarige – Kamer van inbeschuldigingstelling – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor
zover hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (Artikelen 131, § 1, 135, § 2,
235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36–4°, 45 en 49
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Bezwaren – Hoger beroep van de
minderjarige – Kamer van inbeschuldigingstelling – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een
minderjarige verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet
ontvankelijk verklaart in zoverre het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat
aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalde
ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open (Artikelen
131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen
36–4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Onderzoeksrechter – Buitenlandse overheid die om beslag verzoekt – Verzoek tot
opheffing – Verwerping – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet–
ontvankelijkheid van het verzoekschrift – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaart dat ertoe strekt
om met toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, de opheffing
door de onderzoeksrechter te verkrijgen van het beslag dat op verzoek van een
buitenlandse overheid is gelegd op bankrekeningen die op naam van verzoeker waren
geopend (Artikelen 61quater en 416 Wetboek van Strafvordering.)
6 oktober 2004
P.2004.1119.F
nr. 463
Gerechtelijke expertise – Privé expertise – Technische bijstand – Verschil.
Ambtenaren van de Franse Gemeenschap die, op vordering van de onderzoeksrechter,
technische bijstand hebben verleend in het kader van een gerechtelijk onderzoek
betreffende het frauduleus bekomen of aanwenden van subsidies die door die
Gemeenschap waren toegekend, zijn niet belast met een opdracht van gerechtelijke
expertise, noch met een privé expertise, in de zin van de wet van 21 februari 1985 tot
hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de wet van 22 april 1999 betreffende de
boekhoudkundige en fiscale beroepen (Artikelen 78 en 82 Wet 21 feb. 1985 tot
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hervorming van het Bedrijfsrevisoraat; Artikelen 34 en 37 Wet 22 april 1999 betreffende
de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten.)
13 oktober 2004
P.2004.1115.F
nr. 479
Voltooiing van het onderzoek – Vordering tot regeling van de rechtspleging –
Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – Vervollediging van het onderzoek –
Wijziging aan de vorderingen van het openbaar ministerie – Nieuw verzoek om
bijkomende onderzoekshandelingen – Ontvankelijkheid.
Het recht om een bijkomende onderzoekshandeling te vorderen, als bepaald bij artikel
127, vierde lid, Sv., kan slechts eenmaal tijdens de eerste fase van de regeling van de
rechtspleging worden uitgeoefend; er geldt slechts een andere regeling als het resultaat
van die bijkomende onderzoekshandeling het openbaar ministerie ertoe heeft aangezet
zijn vordering te wijzigen (Art. 127, vierde lid Wetboek van Strafvordering.)
13 oktober 2004
P.2004.1120.F
nr. 480
Huiszoeking – Bevel tot huiszoeking – Vermeldingen.
Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet preciseren waar de huiszoeking moet
worden uitgevoerd en dit normaal gebeurt door de vermelding van het adres en de naam
van de bewoner, vereisen noch artikel 89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige
andere wetsbepaling dat het bevel tot huiszoeking de naam van de bewoner vermeldt (Art.
89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 oktober 2004
P.2004.1129.N
nr. 509
Huiszoeking – Woning.
Onder het begrip woning in de zin van artikel 15 Grondwet moet worden verstaan de
plaats die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te
vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke
levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn privé–leven (Art. 15 Grondwet 1994;
Art. 87 Wetboek van Strafvordering.)
26 oktober 2004
P.2004.1129.N
nr. 509
Huiszoeking – Bevel tot huiszoeking – Vermelding van bewoner van woning.
Nu de vermelding in het bevel tot huiszoeking van de bewoner van de woning slechts één
van de mogelijke gegevens is die de officier van gerechtelijke politie die met de
uitvoering van de huiszoeking is gelast, moeten toelaten te weten aangaande welk misdrijf
de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en
inbeslagnemingen hij zelf in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het
gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan, houdt de loutere vermelding
van de naam van de vermoede bewoner niet noodzakelijk een beperking in voor de
huiszoeking in de vermelde woning (Art. 89bis Wetboek van Strafvordering.)
26 oktober 2004
P.2004.1129.N
nr. 509
Onderzoeksrechter – Afsluiting van het onderzoek – Ontlasting.
De onderzoeksrechter wordt pas ontlast door de beslissing waarbij de raadkamer haar
rechtsmacht uitput met betrekking tot de strafvordering (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
2 november 2004
P.2004.0605.N
nr. 520
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Onderzoeksrechter – Huiszoekingsbevel – Regelmatigheid – Voorwaarde – Ernstige
aanwijzingen van schuld.
De regelmatigheid van een huiszoeking is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan t.a.v. de persoon in wiens woonplaats of bureau
de huiszoeking wordt verricht; het is immers voldoende dat de onderzoeksrechter over
gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die plaatsen stukken of voorwerpen
bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid m.b.t. de in het
huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven
1 december 2004
P.2004.1305.F
nr. 581
Bewakingsmaatregel – Telefoontap – Subsidiariteitsvereiste – Omvang – Vaststelling
t.a.v. de verdachte.
Het arrest dat beslist dat de subsidiariteitsvereiste in artikel 90ter, § 1, Sv., aanwezig is ten
aanzien van de verdachte zonder dat dit ook het geval is voor de derde die geregeld met
hem in verbinding staat, schendt de voormelde bepaling niet. (Art. 90ter, § 1, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
28 december 2004
P.2004.1647.F
nr. 628
Bewakingsmaatregel – Telefoontap – Personen waarvan wordt vermoed dat zij geregeld
in verbinding staan met een verdachte – Precies feit.
Het begrip "precieze feiten" op grond waarvan de bewakingsmaatregel van artikel 90ter
Sv. kan worden bevolen ten aanzien van personen van wie wordt vermoed dat zij geregeld
in verbinding staan met de verdachte, staat niet gelijk met het begrip aanwijzing van
schuld. (Art. 90ter, § 1, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
28 december 2004
P.2004.1647.F
nr. 628

ONDERZOEKSGERECHTEN
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Eerste beslissing – Wettigheid van het
aanhoudingsbevel – Onjuiste redenen – Opdracht – Toezicht – Vermoeden van onschuld.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn
bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste
te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de
onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld miskend heeft, aangezien die miskenning
geen onherstelbaar gebrek is (Artikelen 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting.
De wet vereist niet dat van het debat voor de onderzoeksgerechten een proces–verbaal van
de terechtzitting wordt opgesteld (Artikelen 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Inverdenkinggestelde – Verhoor
door de voorzitter – Geen proces–verbaal – Gevolg – Recht van verdediging.
De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van
inbeschuldigingstelling die hem op de terechtzitting verhoort, zonder dat daarvan een
proces–verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens die tijdens het debat zijn voorgelegd en
aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan dus door het feit
alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet
miskennen
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Aanwijzingen van schuld – Nietigheid die de
bewijsverkrijging aantast – Opdracht van het onderzoeksgerecht – Onderzoek prima facie
van de aangevoerde onregelmatigheid.
Wanneer een verdachte de nietigheid van de bewijsverkrijging aanvoert, om daaruit af te
leiden dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld bestaan om de handhaving van zijn
voorlopige hechtenis te verantwoorden, hoeft het onderzoeksgerecht alleen een onderzoek
prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid te verrichten, aangezien de Wet
Voorlopige Hechtenis, inzake voorlopige hechtenis bijzondere regels bevat voor de
toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis, waarbij alleen die
regels van toepassing zijn
11 februari 2004
P.2004.0203.F
nr. 74
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Handhaving – Beslissing – Artikel
149, Gw. (1994) – Toepassing.
Art. 149, Gw. is niet van toepassing op de beslissingen van de onderzoeksgerechten over
de handhaving van de met toepassing van art. 72, Vreemdelingenwet, genomen maatregel
van vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Regeling van de rechtspleging – Onderzoek van de ontvankelijkheid van de strafvordering
– Vaststelling van het verval van de strafvordering.
Wanneer de strafvordering is vervallen, is het onderzoeksgerecht onbevoegd om, aan de
zijde van de inverdenkinggestelde, het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld
vast te stellen
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Kamer van inbeschuldigingstelling – Vreemdelingen – Verzoek tot invrijheidstelling –
Middelen – Verplichting om te antwoorden.
De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die
voorgesteld worden in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de
raadkamer richt.
3 maart 2004
P.2004.0191.F
nr. 119
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde – Gronden van niet–
ontvankelijkheid of verval van de strafvordering – Strafuitsluitende verschoningsgrond
van artikel 5 Sw. – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep – Ontvankelijkheid.
De eventuele toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond van artikel 5, tweede

– 204 –
lid, Strafwetboek, maakt geen grond van verval of onontvankelijkheid van strafvordering
uit in de zin van Hoofdstuk IV van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en
van artikel 135, § 2, van dat wetboek, en valt evenmin onder hetgeen bedoeld wordt onder
onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, § 1 Wetboek van
Strafvordering en waarvan sprake in artikel 135, § 2 van hetzelfde wetboek (Art. 5,
tweede lid Strafwetboek; Artikelen 20 en 21 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Hoger beroep – Burgerlijke partij.
Het recht tot hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een beschikking van de
raadkamer wordt niet beperkt tot het geval dat geen vervolging wordt ingesteld; het
volstaat dat deze partij daartoe een rechtmatig belang heeft (Art. 135, § 1 Wetboek van
Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2004.0199.N
nr. 135
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Grondwet (1994) – Artikel 149 –
Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Toezicht – Geen conclusie –
Redengeving.
De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid
van conclusies, oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van
zowel de maatregel tot vrijheidsberoving als van de maatregel van verwijdering van het
grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een vreemdeling overeenkomstig de wet
zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele kennelijke dwaling in
de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Regeling van de rechtspleging – Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen –
Beslissing van de onderzoeksrechter – Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht.
Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, bijkomende
onderzoekshandelingen niet meer nuttig of noodzakelijk zijn, niettegenstaande de
onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering
geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wel noodzakelijk waren, miskent het
hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die onderzoekshandelingen
verzocht had, noch diens recht op een eerlijk proces.
6 april 2004
P.2003.1667.N
nr. 186
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksrechter
die getuige is geweest voor een parlementaire onderzoekscommissie – Beschouwingen
over een zaak die bij hem aanhangig is gemaakt – Gebrek aan onpartijdigheid.
Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is
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gehoord door de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde
criminaliteit in België en hij, naar aanleiding daarvan, over die zaak beschouwingen heeft
gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, miskent de kamer van
inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn
geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan
ze derhalve niet beslissen dat de daden van onderzoek die deze magistraat na de datum
van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de raadkamer heeft uitgebracht
bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Redengeving.
Aangezien de wet een debat op tegenspraak heeft ingevoerd voor de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het eind van
het voorbereidend onderzoek, volgt hieruit dat de inverdenkinggestelde het recht heeft
conclusie te nemen voor die gerechten en dat deze derhalve gehouden zijn ze te
beantwoorden; de onaantastbare bevoegdheid van die gerechten om het bestaan van
bezwaren te beoordelen, die zij niet hoeven te preciseren, ontslaat hen niet van de
verplichting de conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij een
exceptie van onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht hetzij een exceptie opwerpen, of
aanvoeren dat het verweten feit, al stond het vast, geen strafbaar misdrijf vormt (Artikelen
127, 128, 129, 130, 135, 223, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0260.F
nr. 192
Deskundigenonderzoek – Nietigheid van een deskundigenverslag – Daaropvolgende
deskundigenverslagen – Noodzakelijk vervolg van de vernietigde akte – Feitelijke
beoordeling.
Wanneer de nietigheid van een deskundigenverslag is uitgesproken, beoordelen de
onderzoeksgerechten in feite dat de daaropvolgende deskundigenverslagen niet het
noodzakelijk vervolg vormen van de vernietigde akte, aangezien ze niet gegrond zijn op
de resultaten van het eerste deskundigenverslag maar het gevolg zijn van nieuwe of
andere onderzoekingen.
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Regeling van de rechtspleging – Conclusie – Middel waarbij de verjaring van de
strafvordering wordt aangevoerd – Opdracht van het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht dat, bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide
gerechtelijk onderzoek, over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de
strafvordering door verjaring moet oordelen, kan zich niet vergenoegen met een prima
facie onderzoek van die verjaring; het moet, op grond van de precieze feiten waarvan het
oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of
deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn.
(Artikelen 127, zevende lid, 130, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
11 mei 2004
P.2004.0247.N
nr. 250
Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging – Regelmatigheid – Onderzoek –
Verplichting.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling door eiser, op diens regelmatig hoger
beroep tegen de beschikking van de raadkamer, wordt verzocht de regelmatigheid van de
rechtspleging te onderzoeken, is ze gehouden dat onderzoek te verrichten; door het
onderzoek van de door eiser opgeworpen excepties m.b.t. de regelmatigheid van de
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rechtspleging en de ontvankelijkheid van de vervolgingen uit te stellen tot de regeling van
de rechtspleging, schenden de appelrechters art. 235bis Sv. (Art. 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
12 mei 2004
P.2004.0497.F
nr. 254
Uitlevering – Internationale ambtelijke opdracht – Raadkamer – Beschikking tot
uitvoerbaarverklaring – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de
regelmatigheid van de procedure – Bevoegdheid.
De beschikking tot uitvoerbaarverklaring die door de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg is gewezen met toepassing van artikel 11, eerste en tweede lid,
Uitleveringswet, is niet onderworpen aan het onderzoek dat de kamer van
inbeschuldigingstelling verricht op grond van art. 235bis Sv. (Artikelen 1 en 2 Wet van 15
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging
– Voorlopige hechtenis – Toezicht – Bevoegdheid.
De wet heeft voor het toezicht op de voorlopige hechtenis een andere rechtspleging
voorzien dan voor het toezicht op de regelmatigheid van de rechtspleging; wanneer die
controle van de voorlopige hechtenis niet bij de kamer van inbeschuldigingstelling
aanhangig is gemaakt, is ze derhalve niet bevoegd om het aanhoudingsbevel te
vernietigen en kan ze bijgevolg evenmin een beschikking tot invrijheidstelling onder
voorwaarden of een beschikking die deze voorwaarden verlengt, vernietigen (Art. 235bis
Wetboek van Strafvordering; Artikelen 21, § 4, en 30, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 juni 2004
P.2004.0384.F
nr. 312
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.)
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2002.1685.N
nr. 384
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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 buitenvervolginggestelde verdachte tot schadevergoeding wegens tergend en
roekeloos hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de beschikking tot
buitenvervolgingstelling van de raadkamer
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Kamer van inbeschuldigingstelling – Verweer van de inverdenkinggestelde – Verweer
waarbij de regelmatigheid van de rechtspleging en de strafvordering wordt – Arrest dat
oordeelt dat het verweer enkel betrekking heeft op de bewijswaardering – Beslissing
waarbij het hoger beroep op die grond niet ontvankelijk wordt verklaard – Toepassing.
Wanneer eiser voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling heeft
aangevoerd dat artikel 57, § 3 Wetboek van Strafvordering geschonden werd, doordat het
openbaar ministerie zonder toestemming van de onderzoeksrechter lasterlijke en foutieve
mededelingen over de zaak aan de pers zou hebben medegedeeld en hij hieruit
miskenning van het vermoeden van onschuld en van zijn recht van verdediging heeft
afgeleid met de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek tot gevolg, dan heeft eiser door
dit verweer de regelmatigheid van de rechtspleging en van de ermee gepaard gaande
strafvordering aangevochten; het arrest dat oordeelt dat dit verweer betrekking heeft op de
bewijswaardering waarover de onderzoeksgerechten niet te oordelen hebben en op die
grond oordeelt dat, wat dit verweer betreft, het hoger beroep niet beantwoordt aan de door
artikel 135, § 2 Wetboek van Strafvordering opgelegde voorwaarden en bijgevolg niet
ontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (Artikelen 57, § 3, 131, § 1,
135, § 2 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
14 september 2004
P.2004.0933.N
nr. 410
Regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Verwijzing naar de correctionele
rechtbank – Uitspraak ten gronde – Hoger beroep tegen de eerdere
verwijzingsbeschikking – Rechtsmacht van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Wanneer de correctionele rechtbank, voor dewelke de zaak door een
verwijzingsbeschikking van de raadkamer aanhangig wordt gemaakt, ten gronde uitspraak
doet, heeft de kamer van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep tegen die
verwijzingsbeschikking, geen rechtsmacht om zich uit te spreken over de regelmatigheid
van de door die rechtbank uitgesproken beslissing
14 september 2004
P.2004.0940.N
nr. 411
Regeling van de rechtspleging door de raadkamer – Verwijzing naar de correctionele
rechtbank – Verstekvonnis waarbij de correctionele rechtbank zich uitspreekt over
gegrondheid van de strafvordering – Verzet tegen het verstekvonnis – Hoger beroep tegen
de eerdere verwijzingsbeschikking – Behandeling op verzet geschorst tot de uitspraak
over het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Rechtsmacht.
De kamer van inbeschuldigingstelling die geroepen wordt om met toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van de haar
voorgelegde rechtspleging, heeft daarover geen rechtsmacht meer wanneer het
vonnisgerecht, waarvoor de zaak door een verwijzingsbeschikking van de raadkamer
aanhangig gemaakt werd, reeds over de gegrondheid van de strafvordering uitspraak heeft
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gedaan; het staat de partijen immers om tegen die uitspraak de door de wet bepaalde
rechtsmiddelen aan te wenden, waarbij zij alle verweermiddelen kunnen laten gelden,
onder meer deze die betrekking hebben op de regelmatigheid van het strafonderzoek
14 september 2004
P.2004.0940.N
nr. 411
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Verwijzing van de beklaagden die reeds voor
dezelfde anders gekwalificeerde feiten zijn – Vonnisgerecht – Aanhangigmaking.
Een raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg kan geen zaak opnieuw aanhangig
maken bij het vonnisgerecht wanneer dezelfde beklaagden reeds, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, voor dezelfde feiten, die gedeeltelijk anders zijn
gekwalificeerd, bij een eerdere beschikking van diezelfde raadkamer naar die rechtbank
zijn verwezen. (Art. 127 Wetboek van Strafvordering; Art. 2 Wet 4 okt. 1867.)
29 september 2004
P.2004.1116.F
nr. 442
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Verwijzing van de beklaagden die reeds voor
dezelfde anders gekwalificeerde feiten zijn.
De beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg die de beklaagden
naar de correctionele rechtbank verwijst voor feiten waarvoor, zij het anders
gekwalificeerd, de beklaagden reeds, met aanneming van verzachtende omstandigheden,
naar die rechtbank zijn verwezen bij een eerdere beschikking van diezelfde raadkamer, is
onwettig. (Art. 127 Wetboek van Strafvordering; Art. 2 Wet 4 okt. 1867.)
29 september 2004
P.2004.1116.F
nr. 442
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij
– Verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten
– Vervollediging van het onderzoek – Nieuw verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen – Ontvankelijkheid.
Uit geen enkele wettelijke bepaling vloeit voort dat de uitoefening van het recht om een
bijkomende onderzoekshandeling te vorderen tijdens de regeling van de rechtspleging kan
worden herhaald wanneer de verrichte onderzoekshandelingen, volgens de partij die erom
heeft verzocht en die ze heeft verkregen, rechtvaardigen dat er nieuwe worden bevolen.
13 oktober 2004
P.2004.1120.F
nr. 480
Verschillende misdrijven – Eenheid van opzet – Beoordeling.
Krachtens artikel 65 van het Strafwetboek, is de vaststelling dat verschillende misdrijven
uit hetzelfde misdadig opzet voortvloeien, slechts aan de bodemrechter voorbehouden in
zoverre de uit te spreken straf dient te worden bepaald; die bepaling verbiedt de
onderzoeksgerechten die moeten nagaan of de strafvordering al dan niet is verjaard, dus
niet om, op grond van een beoordeling die niet bindend is voor de feitenrechter, te
beslissen dat de feiten, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, een collectief
misdrijf opleveren door eenheid van opzet zodat de verjaring slechts begon te lopen vanaf
het ogenblik dat het laatste misdrijf werd gepleegd. (Art. 65 Strafwetboek; Artikelen 135,
§ 2, en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, met
toepassing van artikel 135, § 2, van het Wetboek van Strafvordering, dient geen uitspraak
te doen over de bezwaren, aangezien het hoger beroep waardoor de zaak bij haar was

– 209 –
aanhangig gemaakt, alleen grieven van nietigheid en niet–ontvankelijkheid aan haar had
voorgelegd (Art. 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Raadkamer – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Kamer van inbeschuldigingstelling – Strafvordering – Verjaring – Bevoegdheid.
Krachtens de artikelen 135, § 2, en 235bis, §§ 3, 5 en 6, van het Wetboek van
Strafvordering, staat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen, met
name, over de eventuele verjaring van de strafvordering (Artikelen 135, § 2 en 235bis, §§
3, 5 en 6 Wetboek van Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Regeling van de rechtspleging – Conclusie – Bezwaren – Motivering.
Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist,
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren al dan niet
bestaan
2 november 2004
P.2004.1021.N
nr. 523
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Vordering van het
openbaar ministerie – Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling –
Recht op wederantwoord.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het
verzoek tot verdaging van de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag
van de terechtzitting een geschrift neerlegt "vordering" genaamd, waarin het de redenen
uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweermiddelen met
betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid van de door de
inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht
om alle gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.
24 november 2004
P.2004.1235.F
nr. 565
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Conclusie die de vervolging niet
ontvankelijk wil doen verklaren – Beschikking waarbij de zaak naar de procureur des
Konings wordt verwezen – Verplichting om op een eerder neergelegde conclusie te
antwoorden.
Wanneer de raadkamer, waarbij een conclusie wordt aangebracht die ertoe strekt de
vervolging niet ontvankelijk te doen verklaren, de zaak bij beschikking naar de procureur
des Konings verwijst teneinde hem in staat te stellen bijkomende onderzoeksopdrachten te
doen uitvoeren, moet zij nog steeds op die conclusie antwoorden bij de uitspraak over de
regeling van de rechtspleging, zonder dat de inverdenkinggestelde zijn conclusie opnieuw
moet neerleggen.
24 november 2004
P.2004.1349.F
nr. 566
Regeling van de rechtspleging – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Voorgeschreven kennisgevingen – Adres bestanddeel van het ten laste gelegd misdrijf.
Is geen regelmatige kennisgeving in de zin van artikel 135, § 3, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, de kennisgeving gedaan aan het adres van de vermoedelijke feitelijke
verblijfplaats van de inverdenkinggestelde dat een element is van het hem ten laste
gelegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen (Art. 135, § 3, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
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30 november 2004

P.2004.1271.N

nr. 579

Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorrecht van rechtsmacht – Voorlopige hechtenis –
Handhaving – Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht – Andere verdachten –
Samenhang – Beoordeling.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat
tussen de vervolging ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet vereist dat de zaken met betrekking tot
de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van verdachten voor haar
gelijktijdig aanhangig zijn (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623
Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorrecht van rechtsmacht – Voorlopige hechtenis –
Handhaving – Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht – Andere verdachten –
Bevoegdheid.
Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten
aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van
samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten die het voorwerp uitmaken van
hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, is deze enkel
voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, ook niet om
vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is. (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van
Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623

ONDERZOEKSRECHTER
Deskundige – Voorafgaande opmerkingen – Mededeling aan de inverdenkinggestelde.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter voorafgaande
opmerkingen van een deskundige aan de tegenspraak van de inverdenkinggestelde te
onderwerpen, nog vóór de deskundige het verslag waarin deze worden uiteengezet, heeft
neergelegd.
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Gerechtelijk onderzoek – Ondervraging van de beklaagde – Recht van verdediging –
Recht op een eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek niet door
de onderzoeksrechter werd ondervraagd levert geen miskenning van het recht van
verdediging of van het recht op een eerlijk proces op (Art. 61bis Wetboek van
Strafvordering.)
24 februari 2004
P.2003.1148.N
nr. 97
Aanhangigmaking – Omvang van het gerechtelijk onderzoek – Bepaling.
Niet het verhoor door de onderzoeksrechter maar de vordering waarbij hij door de
procureur des Konings wordt verzocht een gerechtelijk onderzoek in te stellen, in
voorkomend geval gelezen in context met de erbij gevoegde stukken, bepaalt van welk
feit of feiten de onderzoeksrechter is geadieerd (Art. 61 Wetboek van Strafvordering.)
24 februari 2004
P.2004.0253.N
nr. 101
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Onpartijdigheid.
De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn
volledige onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan
wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à decharge; de onderzoeksrechter
houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van
partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Deskundigenonderzoek – Deskundige die mondeling gevorderd wordt – Latere
schriftelijke vordering – Regelmatigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksrechter, die een deskundige
mondeling heeft gevorderd, diens aanwijzing te bevestigen in een schriftelijke vordering,
die is opgesteld terwijl die deskundige reeds aan zijn opdracht is begonnen
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Getuige voor een parlementaire onderzoekscommissie – Beschouwingen over een zaak die
bij hem aanhangig is gemaakt – Gebrek aan onpartijdigheid – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is
gehoord door de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde
criminaliteit in België en hij, naar aanleiding daarvan, over die zaak beschouwingen heeft
gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, miskent de kamer van
inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn
geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan
ze derhalve niet beslissen dat de daden van onderzoek die deze magistraat na de datum
van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de raadkamer heeft uitgebracht
bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Burgerlijke partijstelling – Vormvereisten – Bewijs van burgerlijke partijstelling –
Onregelmatig of onbestaand proces–verbaal.
De stelling als burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter, die aan geen enkel
vormvoorschrift is onderworpen, kan gebeuren hetzij mondeling, hetzij door
overhandiging van een geschrift ondertekend door de benadeelde of zijn
vertegenwoordiger, en blijkt normaal uit een proces–verbaal ondertekend door de
onderzoeksrechter en zijn griffier of, in geval van een onregelmatig of zelfs onbestaand
proces–verbaal, uit andere stukken van de rechtspleging (Art. 63 Wetboek van
Strafvordering.)
18 mei 2004
P.2004.0276.N
nr. 266
Opdat de onderzoeksrechter een verzoek tot opheffing van een beslag of van een
verzegeling zou kunnen afwijzen is het noodzakelijk, maar voldoende, dat aan één van de
voorwaarden bepaald in artikel 61quater, § 3 van het Wetboek van Strafvordering is
voldaan.
5 oktober 2004
P.2004.1122.N
nr. 455
Vermits het al dan niet opheffen van een beslag of van de ermee gelijkgestelde
verzegeling kan beantwoorden aan andere noodwendigheden dan deze die het leggen
ervan verantwoorden, zijn de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering
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enkel toepasselijk op het leggen van een beslag en niet op de opheffing ervan, waarop
enkel artikel 61quater van hetzelfde wetboek van toepassing is
5 oktober 2004
P.2004.1122.N
nr. 455
Afsluiting van het onderzoek – Ontlasting.
De onderzoeksrechter wordt pas ontlast door de beslissing waarbij de raadkamer haar
rechtsmacht uitput met betrekking tot de strafvordering (Art. 127 Wetboek van
Strafvordering.)
2 november 2004
P.2004.0605.N
nr. 520
Onderzoek geopend ten laste van niet geïdentificeerde personen – Verhoor van ministers
als getuigen – Wettigheid.
Wanneer het onderzoek wordt geopend tegen niet geïdentificeerde personen, staat de
omstandigheid dat de zaak bij de onderzoeksrechter "in rem" is aanhangig gemaakt, er
niet aan in de weg dat hij ministers en oud–ministers als getuigen verhoort, op
voorwaarde dat niet blijkt dat hij het vaste voornemen heeft hen te vervolgen
3 november 2004
P.2004.1113.F
nr. 528
Huiszoekingsbevel – Regelmatigheid – Voorwaarde – Ernstige aanwijzingen van schuld.
De regelmatigheid van een huiszoeking is niet onderworpen aan de voorwaarde dat er
ernstige aanwijzingen van schuld bestaan t.a.v. de persoon in wiens woonplaats of bureau
de huiszoeking wordt verricht; het is immers voldoende dat de onderzoeksrechter over
gegevens beschikt waaruit kan blijken dat er zich in die plaatsen stukken of voorwerpen
bevinden die kunnen bijdragen tot de ontdekking van de waarheid m.b.t. de in het
huiszoekingsbevel bedoelde misdrijven
1 december 2004
P.2004.1305.F
nr. 581

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Begrip – Hoger beroep – Geschil betreffende een faillietverklaring.
De gezamenlijke tenuitvoerlegging van een beslissing waarbij een koopman
faillietverklaard wordt en van een beslissing waarbij die faillietverklaring wordt
ingetrokken zou materieel onmogelijk zijn; de omstandigheid dat, zelfs als de
faillietverklaring op verzoek van de schuldeiser wordt uitgesproken, de materiële
tenuitvoerlegging van het vonnis van faillietverklaring enkel mogelijk is op initiatief en
op last van de curator, heeft geen invloed op de onsplitsbaarheid van het geschil
betreffende de faillietverklaring (Artikelen 31 en 1053 Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2004
C.2002.0608.F
nr. 43
Cassatieberoep – Burgerlijke zaken – Vormen – Onsplitsbare zaken – Betekening –
Termijn voor cassatieberoep.
Wanneer het geschil onsplitsbaar is, kan ieder van de partijen tegen wie het cassatieberoep
moet worden ingesteld zich beroepen op de betekening, die door een van hen aan eiser is
gedaan om de termijn voor cassatieberoep te doen ingaan (Artikelen 31 en 1084
Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
C.1998.0513.F
nr. 245
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Begrip – Faillissement, faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord – Faillissement –
Rechtspleging – Gefailleerde – Onroerend goed – Verkoop – Onderhandse verkoop –
Machtiging – Curator van het faillissement.
De bij de rechtbank van koophandel ingestelde vordering van de curator van de failliete
boedel om te worden gemachtigd tot onderhandse verkoop van een onroerend goed van de
gefailleerde is een onsplitsbaar geschil in de zin van artikel 31 van het Gerechtelijk
Wetboek (Art. 31 Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
C.1998.0513.F
nr. 245

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE
Comités tot aankoop van onroerende goederen, ingesteld bij K.B. van 3 nov. 1960 –
Bevoegdheden.
De comités tot aankoop van onroerende goederen, ingesteld bij K.B. 30 nov. 1960, zijn
niet bevoegd om namens de Staat het bedrag of zelfs het beginsel te erkennen van een
vergoeding die op een andere grond dan de aankoop van een onroerend goed of een
onteigeningsprocedure van de Staat wordt geëist; ze zijn evenmin bevoegd om daarover
namens de Staat een overeenkomst te sluiten of om af te zien van de verjaring van een
dergelijke vergoeding. (Artikelen 1 en 3 tot 7 K.B. 3 nov. 1960.)
23 april 2004
C.2002.0137.F
nr. 216

OPENBAAR MINISTERIE
Verwijzing van een rechtbank naar een andere – Tuchtzaken – Vordering tot onttrekking
– Gewettigde verdenking – Ontvankelijkheid.
Een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking kan alleen worden ingesteld
door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M. (Artikelen 138, tweede
lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek.)
13 april 2004
C.2004.0147.F
nr. 194
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Vordering –
Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling – Recht op wederantwoord.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het
verzoek tot verdaging van de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag
van de terechtzitting een geschrift neerlegt "vordering" genaamd, waarin het de redenen
uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweermiddelen met
betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid van de door de
inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht
om alle gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.
24 november 2004
P.2004.1235.F
nr. 565
Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier –
Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de
maatschappij, een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds, de vervolgde
persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de omstandigheid dat het O.M.
tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te nemen
van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een
eerlijk proces (Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 14.1 en 14.3, b Internationaal
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Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie – Strafzaken – Conclusie – Doel –
Verplichting van het Hof om erop te antwoorden.
De conclusie van het O.M. bij het Hof van Cassatie strekt ertoe het Hof voor te lichten
over de verdiensten van het cassatieberoep; het Hof is in de regel niet verplicht daarop te
antwoorden. (Artikelen 1105 en 1107 Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk proces.
Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet
worden afgeleid uit het feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van
de maatschappij een openbare dienst vervullen, die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, door de Staat worden
bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden aan
de studie van het dossier voor de terechtzittingen geen specifieke vergoeding hebben
ontvangen in het kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand". (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Vonnissen en arresten – Strafzaken – Strafvordering – Verschrijving – Vordering tot
verbetering – Schriftelijke vordering.
Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de
strafgerechten aanhangig gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.
(Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613

OPENBARE DIENST
Continuïteit – Algemeen rechtsbeginsel – Doel.
Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst strekt er alleen
toe de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren en
houdt niet noodzakelijk in dat de dienstverlening waarop de burger aanspraak kan maken
ononderbroken of permanent moet zijn
12 februari 2004
C.2001.0248.N
nr. 77
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw – Artikelen 2 en 4, K.B. 5 mei 1952 – Aannemers
die onder het centrum ressorteren – Verplichting tot bijdrage – Aanverwante werken –
Grondwerken.
Grondwerken worden eveneens als aanverwante werken beschouwd behorend tot de
werkzaamheden van de aannemers die onder het "Opzoekingscentrum voor de
Wegenbouw" ressorteren er waarvoor zij aan dat centrum een bijdrage verschuldigd zijn
(Artikelen 2 en 4 K.B. 5 mei 1952.)
4 maart 2004
C.2001.0476.N
nr. 122
Opzoekingscentrum voor de wegenbouw – Artikel 2, K.B. 5 mei 1952 – Aanverwante
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werken – Plein – Openbare weg – Ondergrondse parkeerplaats – Aard.
Het aanleggen van een ondergrondse parkeerplaats onder een plein of openbare weg is
een aanverwant werk, althans in zoverre het gaat om ruwbouw en specifieke
verhardingswerken. (Art. 2 K.B. 5 mei 1952.)
4 maart 2004
C.2001.0476.N
nr. 122

OPENBARE INSTELLING
Regie der Gebouwen – Aanneming van diensten in naam van de Staat – Overeenkomst
gesloten door de Minister van Openbare Werken – Wanuitvoering van de overeenkomst –
Aansprakelijkheid.
Het arrest dat oordeelt dat de Belgische Staat de lasten moet dragen betreffende de
uitvoering van een aannemingsovereenkomst die in naam van de Staat gesloten is, op
grond dat die overeenkomst gesloten is door de Minister van Openbare Werken en deze
de Regie der Gebouwen vertegenwoordigt en beheert, schendt de artikelen 2, 3 en 20, § 1,
van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen.
(Artikelen 2, 3 en 20, § 1 Wet 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der
Gebouwen.)
9 september 2004
C.2003.0183.F
nr. 396

OPENBARE ORDE
Wetten – Werking in de tijd – Draagwijdte – Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
wet geen terugwerkende kracht heeft – Wet van openbare orde.
In de regel vallen toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn
geworden, niet onder de nieuwe wet, ook al is deze van openbare orde.
9 september 2004
C.2003.0492.F
nr. 399

OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN
Tentoonstellen of verspreiden van zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere
beelddragers – Aanleggen van hyperlinks.
Onder tentoonstellen of verspreiden in de zin van artikel 383bis, § 1 , Strafwetboek, moet
eveneens worden begrepen het aanleggen op een website van hyperlinks naar
zinnebeelden, voorwerpen, films, foto's, dia's of andere beelddragers die houdingen of
seksuele handelingen met pornografisch karakter voorstellen waarbij minderjarigen
betrokken zijn of worden voorgesteld.
3 februari 2004
P.2003.1427.N
nr. 56

OPENBARE WERKEN
Telecommunicatie – Openbaar telecommunicatienet – Wijziging van de uitrusting –
Kosten – Aanvraag door een inrichting van openbaar nut – Geen beheerder van het
openbaar domein.
Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te
nemen die veroorzaakt worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels,
bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen van de operator van het betrokken
openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is van het openbaar domein
waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich
bevinden, dienen verstaan te worden de water–, gas– en elektriciteits–, radio–,
teledistributie– en telecommunicatie–inrichtingen van openbaar nut of enige andere
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inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de
leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige zuurstof, pekel, natronloog
en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.)
22 april 2004
C.2001.0505.N
nr. 212
Werken uitgevoerd in opdracht van het Wegenfonds – Werken voor rekening van de Staat
– Dagvaarding – Betekening – Vereiste.
Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van het Wegenfonds, handelende voor
rekening van de Staat, wordt vereist dat de dagvaarding betekend wordt binnen de
wettelijke termijn, hetzij aan de Staat, hetzij aan het Wegenfonds, maar wordt niet vereist
dat de dagvaarding zou betekend worden binnen dezelfde termijn aan het Wegenfonds.
(Artikelen 2, § 1, eerste, tweede en derde lid Wet van 9 aug. 1955 betreffende het
Wegenfonds; Art. 18, § 2 M.B. 10 aug. 1977.)
8 oktober 2004
C.2003.0619.N
nr. 468

OVEREENKOMST
ALGEMENE BEGRIPPEN
Geldigheid – Nieuwe wet.
Ook indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten, dient de geldigheid van de overeenkomst beoordeeld te
worden op grond van de op het ogenblik van het tot stand komen ervan toepasselijke wet
(Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
17 september 2004
C.2002.0282.N
nr. 418

BESTANDDELEN
Bepaald voorwerp – Bepaald of bepaalbaar voorwerp – Architectenovereenkomst –
Sluiten van de overeenkomst – Geen vaststelling van het budget van het werk – Geen
vaststelling van het bedrag van het honorarium of van de berekeningswijze ervan.
Uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een architectenovereenkomst, noch het
budget van het werk, noch het bedrag van het honorarium, noch de berekeningswijze
ervan hebben vastgesteld, kan niet worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald of
bepaalbaar voorwerp heeft (Artikelen 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek.)
4 november 2004
C.2002.0623.F
nr. 531
Architectenovereenkomst – Essentiële bestanddelen – Deontologische verplichtingen
inzake budget en honorarium.
De deontologische verplichtingen die de architect moet nakomen inzake budget en
honorarium maken van die elementen geen essentiële bestanddelen van een
architectenovereenkomst. (Artikelen 1108 en 1129 Burgerlijk Wetboek.)
4 november 2004
C.2002.0623.F
nr. 531

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Exoneratiebeding – Tenietdoening van het voorwerp van de verbintenis.
De beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij de toepassing weigert van een
exoneratiebeding dat, in de regelmatige uitlegging die de rechter ervan geeft, het
voorwerp zelf van de verbintenis tenietdoet, en dat bijgevolg geen wettelijke uitwerking
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tussen de partijen kan hebben. (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
26 maart 2004
C.2002.0038.F

nr. 170

Koop – Vernietiging – Verkoper – Verplichting tot teruggave – Aktekosten.
De verplichting tot teruggave die, bij vernietiging van de koop, op de verkoper rust,
impliceert als dusdanig niet dat hij aan de koper de door hem gedragen aktekosten moet
terugbetalen
21 mei 2004
C.2003.0501.F
nr. 274
Vernietiging.
De vernietiging van een overeenkomst, die ex tunc uitwerking heeft, verplicht in de regel
elk van de partijen ertoe de prestaties terug te geven die krachtens die vernietigde
overeenkomst zijn ontvangen
21 mei 2004
C.2003.0501.F
nr. 274
Wederkerige overeenkomst – Verbintenissen – Vordering tot uitvoering – Uitvoering door
eiser van zijn eigen verbintenissen – Bewijs – Bewijslast.
Wegens de onderlinge afhankelijkheid van de wederkerige verbintenissen van de partijen
bij een wederkerige overeenkomst moet de partij bij zo'n overeenkomst die de uitvoering
vordert van de op de tegenpartij rustende verbintenissen nadat eerstgenoemde haar eigen
verbintenissen heeft uitgevoerd, bewijzen dat zij die verbintenissen heeft uitgevoerd, of
aangeboden heeft ze uit te voeren. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
25 juni 2004
C.2003.0326.F
nr. 361
Contractuele verbintenis – Wanuitvoering – Schadevergoeding – Honorarium en kosten
van een advocaat of technisch raadsman – Bestanddeel van de schade – Noodzakelijk
gevolg – Terugvorderbaarheid.
Het honorarium en de kosten van een advocaat of technisch raadsman die de benadeelde
van een contractuele fout heeft betaald, kunnen worden beschouwd als een te vergoeden
bestanddeel van zijn schade, in zoverre zij het noodzakelijk gevolg zijn van de
wanuitvoering van de overeenkomst.
2 september 2004
C.2001.0186.F
nr. 375
Strafbeding – Bevoegdheid van de rechter – Potentiële schade – Werkelijke schade.
De rechter die overeenkomstig art. 1231, § 1, eerste lid, B.W., zijn matigingsbevoegdheid
uitoefent, dient het bedrag van het strafbeding te verminderen tot het bedrag van de
potentiële schade, zonder dat het toegekende bedrag minder mag bedragen dan de
werkelijk geleden schade
22 oktober 2004
C.2003.0088.N
nr. 498
Een derde kan een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen
ervan tussen de contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die een van de
partijen tegen hem richt (Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.)
29 oktober 2004
C.2003.0284.N
nr. 518
Goederenvervoer – Landvervoer – Wegvervoer – Internationaal vervoer – C.M.R.–
Verdrag – Toepassing – Overeenkomst – Voorwaarde – Voorwerp.
De toepassing van het C.M.R.–verdrag vereist het bestaan van een overeenkomst die het
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vervoer van goederen over de weg tot voorwerp heeft; die voorwaarde is niet vervuld
indien de overeenkomst de wijze van vervoer niet nader bepaalt en evenmin uit de
omstandigheid van de zaak blijkt dat de partijen een vervoer over de weg voor ogen
hadden. (Art. 1, eerste lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
8 november 2004
C.2003.0510.N
nr. 537

UITLEGGING
Bodemrechter – Extrinsieke elementen – Wettigheid.
De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen nagaat, mag gebruik
maken van elementen buiten de overeenkomst (Art. 1156 Burgerlijk Wetboek.)
25 november 2004
C.2004.0004.F
nr. 567

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Verzekering – Landverzekering – Dekking – Overlijden door ongeval – Ongeval –
Contractuele omschrijving – Verbindende kracht van de overeenkomst – Miskenning.
De verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst die het risico van overlijden
door ongeval dekt en waarin het ongeval omschreven wordt als elke gebeurtenis die het
gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de
wil van de verzekerde, wordt miskend wanneer het arrest beslist dat de val, die de oorzaak
is van het overlijden, de uitwendige oorzaak is buiten de wil van de getroffene. (Art. 1134
Burgerlijk Wetboek.)
16 januari 2004
C.2002.0253.F
nr. 25
Wanprestatie van beide partijen – Ontbinding – Schadevergoeding.
Wanneer de rechter, met toepassing van art.1184 B.W., een wederkerige overeenkomst
ontbonden verklaart wegens de wanprestatie van beide partijen, moet hij de
schadevergoeding waarop iedere partij wegens de niet–uitvoering van de overeenkomst
door de andere partij recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun
respectieve tekortkomingen (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
16 april 2004
C.2003.0356.F
nr. 202
Verbindende kracht – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande
overeenkomst – Uitkering tot levensonderhoud ten voordele van de kinderen –
Herzieningsclausule.
De rechter schendt art. 1134 B.W. wanneer hij, enerzijds, vaststelt dat de partijen, die
door onderlinge toestemming uit de echt zijn gescheiden, in hun voorafgaande
overeenkomsten bepaald hebben dat het bedrag van eisers onderhoudsuitkering ten
voordele van de kinderen "herzien kan worden volgens de respectieve inkomsten van de
ouders en de behoeften van de kinderen" en, anderzijds, afwijzend beschikt op eisers
vordering tot wijziging van zijn bijdrage op grond dat niet kan worden geoordeeld dat hij
bewijst dat nieuwe omstandigheden buiten zijn wil om, die zijn financiële toestand
aanzienlijk hebben gewijzigd, hem voortaan zullen beletten de door hem aangegane
verbintenissen na te komen (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2002.0201.F
nr. 230
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen
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op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn
verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren (Art. 1102 Burgerlijk Wetboek.)
13 mei 2004
C.2002.0497.N
nr. 258
Wederkerige overeenkomst – Exceptio non adimpleti contractus – Aard – Bevrijding.
De exceptio non adimpleti contractus is niet meer dan een tijdelijke exceptie die de partij
de mogelijkheid geeft de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten tot op het
ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren
(Artikelen 1102 en 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
13 mei 2004
C.2002.0497.N
nr. 258
Miskenning.
De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen verkiest boven de
woorden in hun letterlijke betekenis en aan de overeenkomst de gevolgen toekent welke
zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen de partijen heeft, miskent de verbindende
kracht van de overeenkomst niet (Artikelen 1134 en 1156 Burgerlijk Wetboek.)
25 november 2004
C.2004.0004.F
nr. 567
Echtscheiding door onderlinge toestemming – Voorafgaande overeenkomst – Bijdrage in
het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding van de kinderen – Herziening.
Behoudens het geval dat de respectieve bijdrage van de ouders degene die de hoede over
de kinderen heeft, ongeacht de oorzaak, niet meer in staat stelt, om gelet op zijn vermogen
en op die bijdrage, te zorgen voor het levensonderhoud, de opvoeding en de opleiding
waarop zij recht hebben, kan die bijdrage slechts herzien worden wanneer zich nieuwe
omstandigheden buiten de wil van de partijen voordoen (Artikelen 203, 203bis en 1134
Burgerlijk Wetboek; Art. 1288, 2de lid,na de wijziging ervan bij Wet 20 mei 1997
Gerechtelijk Wetboek.)
9 december 2004
C.2000.0389.F
nr. 604

EINDE
Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Het aleatoir karakter van een koopovereenkomst met lijfrente houdt geen afwijking in van
de uitwerking van het gemene recht van de ontbinding.
4 juni 2004
C.2003.0408.F
nr. 305
Wederkerige overeenkomst – Ontbinding.
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft tot gevolg dat de partijen in
dezelfde toestand dienen geplaatst te worden als die waarin zij zich bevonden vóór het
sluiten van de overeenkomst; de ontbonden overeenkomst kan voor de partijen geen
grondslag van rechten of verplichtingen zijn; de ontbinding leidt tot teruggave of betaling
in equivalent van de zaken of diensten die, ten gevolge van de overeenkomst verbruikt
zijn of aan een van de partijen ten goede zijn gekomen terwijl de tegenpartij daarvoor
geen tegenprestaties zou hebben ontvangen
4 juni 2004
C.2003.0408.F
nr. 305
Faillissement van een partij – Beëindiging – Bevoegdheid van de curator – Omvang.
De bevoegdheid die de curator ontleent aan art. 46, Faillissementswet 1997 gaat alle door
de failliet gesloten tegenwerpelijke overeenkomsten aan doch blijft beperkt tot hetgeen
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vereist wordt door het goede beheer van de boedel en de vrijwaring van het beginsel van
de gelijkheid van de schuldeisers
24 juni 2004
C.2002.0416.N
nr. 354
Faillissement van een partij – Artikel 46, Faillissementswet 1997 – Beëindiging door de
curator.
Het staat niet aan de curator een einde te stellen aan een door de failliet gesloten
tegenwerpelijke overeenkomst wanneer de voortzetting van de overeenkomst de normale
vereffening van de boedel niet belet (Art. 46 Wet 8 aug. 1997.)
24 juni 2004
C.2002.0416.N
nr. 354

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Werken – Betaling – Termijn – Overschrijding – Interesten – Einddatum.
De interest waarop de aannemer recht heeft zo de termijn vastgesteld voor de betaling van
de hem verschuldigde sommen wordt overschreden, terwijl de uitvoering van de
overeenkomst geen aanleiding geeft tot betwisting, wordt berekend naar rato van het
aantal kalenderdagen vertraging tot de dag van de effectieve betaling en niet tot de dag
waarop het bestuur het betalingsorder van die sommen aan de post– en girodienst
overmaakt (Artikelen 15.A, 3° en 15.D M.B. 14 okt. 1964.)
18 maart 2004
C.2001.0560.N
nr. 153
Werken – Schuldvordering op aanbestedende overheid – Aannemer – Onderaannemer –
Artikel 23, § 2, Overheidsopdrachtenwet – Artikel 1798, eerste lid, B.W. –
Verenigbaarheid.
De bij een overheidsopdracht gebezigde onderaannemer geniet zowel van de bescherming
verzekerd door art. 1798, eerste lid, B.W. als van deze geboden door art. 23,
Overheidsopdrachtenwet
27 mei 2004
C.2002.0435.N
nr. 288
Rechtsvordering betreffende een opdracht – Rechtsvordering tot betaling van
verwijlinterest – Termijn voor het instellen ervan – Begin.
De termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet worden
ingesteld, kan, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijlinterest,
ten vroegste beginnen te lopen vanaf de betaling van het saldo van de overeenkomst,
wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken gebeurt
(Artikelen 15, § 4 en 18, § 2 M.B. 10 aug. 1977; vóór de wijziging ervan bij M.B. 8 okt.
1985 M.B. 10 aug. 1977.)
18 juni 2004
C.2003.0162.F
nr. 340

PAND
Warrant – Uitgever – Koopwaar – Vrije beschikking – Vereisten.
Artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat van toepassing is op de
pandhouder aan wie een lichamelijk roerend goed werd in pand gegeven, geldt ook voor
de uitgever van de warrant; het volstaat dat deze erop mocht vertrouwen dat hij te doen
had met de eigenaar van de koopwaar of althans met iemand die de goederen aan
warrantage kon onderwerpen; dat deze laatste de vrije beschikking heeft van de goederen
houdt niet in dat zijn eigendomsrecht moet vaststaan of door de uitgever van de warrant
moet worden vastgesteld (Art. 2279, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 1, § 1 Wet 18
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nov. 1862 houdende invoering van het warrantstelsel.)
12 februari 2004
C.2001.0121.N

nr. 76

PARITAIR COMITE
Collectieve arbeidsovereenkomst – Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen –
Sociaal bemiddelaar – Rechtbanken – Scheiding der machten.
De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen
valt onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar,
personeelslid van die dienst en staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt,
onder de bevoegdheid van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die
opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de voorzitter van de
arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23
juli 1969, en hem te gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te
leggen op de griffie van het rechtscollege (Art. 33, tweede lid Grondwet 1994; Art. 584,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid K.B. nr 1 van
23 juli 1969.)
29 november 2004
S.2004.0079.F
nr. 575

PENSIOEN
WERKNEMERS
Rustpensioen – Loopbaan – Eenheid van loopbaan.
Art. 10bis, Pensioenwet Werknemers, heeft alleen betrekking op de in aanmerking te
nemen beroepsloopbaan en niet op de verschillende pensioenen waarop de werknemer
recht heef (Art. 10bis K.B. nr 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust– en
overlevingspensioen voor werknemers.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506
Rustpensioen – Aard – Rechten van de mens – E.V.R.M. – Artikel 1, eerste lid, aanvullend
protocol 20 maart 1952 – Goed – Begrip – Vermogensrecht.
Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van art.
1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart
1952 (Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs
op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506

ZELFSTANDIGEN
Rustpensioen – Gelijke behandeling – Mannen en vrouwen – Toepassingsgebied –
Uitsluiting – Pensioenleeftijd – Verschil – Mannelijke en vrouwelijke zelfstandigen – E.G.
– Artikel 4, Richtlijn Raad 97/7/E.G. – Artikel 7, Richtlijn Raad 79/7/E.G. – Draagwijdte
– Rustpensioen – Berekeningswijze – Vervroegd rustpensioen – Vermindering.
Art. 4, eerste paragraaf, van de richtlijn van de Raad 79/7/E.E.G., betreffende de
geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en
vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, gelezen in samenhang met art. 7, eerste
lid, a, van diezelfde richtlijn, moet zo worden uitgelegd dat het een Lidstaat, die in zijn
nationale regeling voor het rustpensioen een leeftijdsverschil tussen mannelijke en
vrouwelijke werknemers heeft gehandhaafd waarbij de betrokken discriminatie en
vermindering wegens vervroegd pensioen een noodzakelijke en objectieve band met die
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handhaving vertonen, niet belet het bedrag van het rustpensioen verschillend te berekenen
naar gelang van het geslacht van de werknemer en de mannelijke werknemers, die als
enigen het recht hebben een vervroegd rustpensioen aan te vragen binnen de vijf jaar die
voorafgaan aan de normale pensioenleeftijd, een vermindering op te leggen van vijf
procent per jaar vervroegd pensioen (Artikelen 4, § 1, en 7, § 1, a E.E.G.–Richtlijn 79/7
van 19 dec. 1978.)
11 oktober 2004
S.2001.0137.F
nr. 469

POLITIE
Veiligheidsfouillering – Identiteitscontrole.
Uit het onderlinge verband van de artikelen 28, § 1, 4° en 34, § 2 van de Wet van 5 aug.
1992 op het politieambt volgt dat een persoon die toegang heeft tot een plaats waar de
openbare orde wordt bedreigd, niet enkel aan een veiligheidsfouillering kan worden
onderworpen maar ook aan een identiteitscontrole (Artikelen 28, § 1, 4°, en 34, § 2 Wet 5
aug. 1992 op het politieambt.)
18 mei 2004
P.2003.1664.N
nr. 265
Vrijheidsberoving – Veiligheidsfouillering – Identiteitscontrole.
De omstandigheid alleen dat de gefouilleerde geen document heeft voorgelegd tijdens zijn
vrijheidsberoving, maakt van die fouillering nog geen veiligheidsfouillering
overeenkomstig art. 28, § 1, 1°, Wet 5 aug. 1992. (Art. 28, § 1, 1° Wet 5 aug. 1992 op het
politieambt.)
10 augustus 2004
P.2004.1105.F
nr. 371
Wet op het politieambt – Opdrachten van gerechtelijke politie – Handelspraktijken –
Verboden daden – Opsporing en vaststelling – Voor het publiek toegankelijke plaatsen.
Winkelruimtes tijdens de gewone openingsuren als bedoeld in artikel 113, § 2, van de Wet
van 14 juli 1991 zijn voor het publiek toegankelijke plaatsen in de zin van artikel 26,
eerste lid, van de Wet van 5 augustus 1992. (Art. 113, § 2 Wet 14 juli 1991; Art. 26,
eerste lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt.)
30 november 2004
P.2004.0823.N
nr. 577

POLITIEK MISDRIJF
Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen – Rechtstreekse band.
Om uit te maken of een misdrijf een politiek misdrijf is, dient er een rechtstreekse band te
bestaan tussen het ten laste gelegde misdrijf zelf en de eventuele aantasting van de
politieke instellingen. (Art. 150 Grondwet 1994.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Aangetast rechtsgoed – Politieke instellingen – Rechtstreekse band – Racisme en
xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3.
Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar
stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking
verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de
politieke instellingen tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of
medewerken aan zodanige groep of vereniging dit gevolg heeft of kan hebben. (Artikelen
1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 150 Grondwet 1994; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

PREJUDICIEEL GESCHIL
Arbitragehof – Rechtbanken – Verplichting.
De rechtscolleges waarvan de beslissing vatbaar is voor cassatieberoep, zijn niet verplicht
het Arbitragehof te vragen om bij wege van een prejudiciële beslissing uitspraak te doen
over een vraag betreffende de schending, o.m. door een wet, van de artikelen 10 en 11
Gw., wanneer zij menen dat die wet die grondwetsbepalingen kennelijk niet schendt (Art.
26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grens – Koninklijk besluit.
Er bestaat geen grond om aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de
mogelijke schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door een koninklijk besluit (Art. 26, §
1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Europese Unie – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is in de regel maar verplicht om een prejudiciële vraag te stellen aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 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.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Europese Unie – Verplichting voor het Hof van cassatie.
Het Hof is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap, wanneer het antwoord op deze vraag geen weerslag kan hebben
op zijn beoordeling van het middel en derhalve niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen
(Art. 234 Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Economische
Gemeenschap.)
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1,
3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, te dezen een vraag of de artikelen 3
en 5.2 van de wet van 16 juli 2002, zoals aangevuld door artikel 33 van de programmawet
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van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26,
§ 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 24 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Benelux – Hof van Cassatie – Verplichting – Uitzondering.
Wanneer blijkt dat een beslissing in een zaak die aanhangig is bij een nationaal
rechtscollege waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor een beroep volgens het
nationale recht, de oplossing impliceert van een interpretatiemoeilijkheid betreffende een
voor de landen van de Benelux gemeenschappelijke rechtsregel, is dat nationale
rechtscollege verplicht die vraag voor te leggen aan het Benelux–Gerechtshof, indien het
van oordeel is dat een beslissing over voormeld punt noodzakelijk is voor zijn beslissing;
dat nationale rechtscollege is daartoe niettemin niet gehouden, indien het van oordeel is
dat de betrokken vraag geen redelijke twijfel kan doen ontstaan (Art. 6, derde en vierde
lid, 1° Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een
Benelux–gerechtshof.)
26 april 2004
C.2003.0319.F
nr. 220
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een vraag, bedoeld in art. 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bij wege van
een middel voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, meer bepaald een vraag over de
schending, door art. 595, tweede lid, B.W., van de artikelen 10 en 11 Gw., moet het Hof
van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.
(Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van
6 jan. 1989.)
30 april 2004
C.2001.0591.F
nr. 229
Hof van Cassatie – Verplichting – Benelux – Benelux–Overeenkomst – Benelux
Merkenwet – Inbreuk – Goederen – Terugvordering – Onmogelijkheid – Tegenwaarde –
Vraag om uitlegging.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland gemene
rechtsregel, als bedoeld bij artikel 1 van het Verdrag Benelux–Gerechtshof voor het Hof
van cassatie rijst, zoals de vraag of de merkhouder in geval van kwade trouw en bij
onmogelijkheid van het opvorderen van de eigendom van de goederen, het onbeperkte
recht heeft de gelden ten belope van de volledige tegenwaarde van de goederen waarmee
de inbreuk op zijn merkrecht is gemaakt, op te vorderen, is het Hof verplicht die vraag aan
het Benelux–Gerechtshof voor te leggen (Art. 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende
de instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof; Art. 13bis Eenvormige
Beneluxwet op de merken.)
13 mei 2004
C.2002.0614.N
nr. 259
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 10, 1° bis, V.T.Sv., moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 10,
1°bis Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
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Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer een middel een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde
prejudiciële vraag voor het Hof van Cassatie opwerpt, te dezen een vraag betreffende de
schending van de artikelen 10 en 11 Gw. door art. 29, § 3, tweede lid, W. 5 aug. 2003
betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, moet het Hof
van Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art.
29, § 3, tweede lid Programmawet 5 aug. 2003; Art. 26, § 1, 3° Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Arbitragehof – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie – Verplichting.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen die
opgeworpen wordt tot staving van een middel, wanneer die vraag op een onjuiste
veronderstelling berust (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt dat het bestreden arrest misdrijven bewezen
verklaart die geen verband houden met art. 411 Sw., beslist het dat aan het Arbitragehof
geen prejudiciële vragen betreffende de verenigbaarheid van dat artikel met de artikelen
10 en 11 Gw. hoeven te worden gesteld, aangezien het aangeklaagde onderscheid niet
voortvloeit uit art. 411, maar, enerzijds, uit art. 78 Sw., luidens hetwelk geen misdaad of
wanbedrijf verschoonbaar is dan in de gevallen bij de wet bepaald, en, anderzijds, uit het
feit dat de wetgever voor de t.a.v. eiser in aanmerking genomen misdrijven geen
soortgelijke verschoningsmogelijkheden heeft voorzien als voor het doden en voor het
toebrengen van slagen en verwondingen (Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994; Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 juni 2004
P.2004.0374.F
nr. 311
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Het Hof van Cassatie dient het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een
door een partij voorgestelde prejudiciële vraag niet te stellen indien de juiste toepassing
van het gemeenschapsrecht zo evident is, dat redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan
bestaan over de zin van de toepasselijke regel
11 juni 2004
C.2002.0451.F
nr. 316
Arbitragehof – Verplichting tot het stellen van een prejudiciële vraag – Uitzondering –
Artikel 26, § 2, derde lid, Bijzondere Wet Arbitragehof – Afwezigheid van klaarblijkelijke
schending van de Grondwet – Beoordeling.
Naar luid van artikel 26, § 2, derde lid, Bijzondere Wet Arbitragehof, moet het
rechtscollege, waarvan de beslissing vatbaar is, al naar het geval, voor hoger beroep,
verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, een
opgeworpen prejudiciële vraag niet aan het Arbitragehof stellen, wanneer de wet, het
decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel een regel of een artikel van
de Grondwet bedoeld in § 1, klaarblijkelijk niet schendt of wanneer het rechtscollege
meent dat het antwoord op de prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te
doen; bij de beoordeling van de afwezigheid van een klaarblijkelijke schending moet het
rechtscollege derhalve noodzakelijk een onderzoek op het eerste gezicht van de beweerde
schending doen.
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22 juni 2004

P.2004.0397.N

nr. 347

Gelijkheidsbeginsel – Kamer van inbeschuldigingstelling – Tergend en roekeloos hoger
beroep – Vordering tot schadevergoeding – Verdachte en burgerlijke partij – Prejudiciële
vraag aan het Arbitragehof – Vrijstelling van vraagstelling.
Er is geen 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, wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een
identiek onderwerp (Art. 26, § 2, 2° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Arbitragehof – Cassatiemiddel mist feitelijke grondslag.
Het Hof van cassatie hoeft geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen die
gegrond is op een cassatiemiddel dat feitelijke grondslag mist (Art. 26 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 september 2004
P.2004.0478.F
nr. 412
Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd –
Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 14 juni 1985 toepassing
kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis uit een overeenkomstsluitende partij
dat dateert van voor het van kracht worden van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op
die partij, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de
Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Cassatieberoep – Strafzaken – Vormen – Betekening –
Verplichte betekening door het openbaar ministerie – Grondwet – Overeenstemming.
Wanneer uit de processtukken niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn cassatieberoep
aan verweerder heeft doen betekenen, is er grond om aan het Arbitragehof de prejudiciële
vraag te stellen of artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen
10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het aan openbaar ministerie de verplichting
oplegt het cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, terwijl het
cassatieberoep dat door die partij wordt ingesteld niet aan een dergelijk vormvoorschrift
moet beantwoorden (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
13 oktober 2004
P.2004.0720.F
nr. 475
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Grondwet (1994), artikelen 12, 2de lid, en 14 – Wet 7
feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel 6.
Er is grond om krachtens artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, de prejudiciële
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vraag te stellen betreffende de schending van de artikelen 12, tweede lid, of 14 van de
Gw. door artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 Wegverkeerswet vervangt, doordat het de Koning
machtigt om bij in Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen die in elk
van de drie categorieën zware overtredingen vallen die in de eerste paragraaf van
voormeld artikel 29 worden opgesomd.
13 oktober 2004
P.2004.0900.F
nr. 477
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die steunt op
een verkeerde hypothese.
Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer de vraag op een verkeerde hypothese steunt, zoals de bewering dat
de verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig
te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid,
om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, "de bestuurders van een
motorvoertuig" betreft, terwijl die bepaling alle weggebruikers betreft waarop de
bepalingen betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de
rechter die straf oplegt (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 oktober 2004
P.2004.0695.F
nr. 511
Arbitragehof – Aangevoerde grief – Beoordeling – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Wanneer een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof niet dienstig is voor de
beoordeling van een aangevoerde grief, moet het Hof van cassatie die vraag niet stellen.
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Arbitragehof – Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de
Grondwet – Verdrag Rechten van de Mens – Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van
vergadering en vereniging – Beperkingen – Primauteit – Verplichting van het Hof van
Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Artikelen 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli
1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Arbitragehof – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet –
Verplichting van het Hof van Cassatie – Middel dat berust op een onjuiste uitlegging.
Een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof die uitgaat van de onderstelling dat de daden
van discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt
hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, voor
objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits– en
proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat
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artikel, zodat het Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (Artikelen 1, 2, 2bis en 3
Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de
Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking –
Verplichting.
Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de
Grondwet, waaruit volgt dat, wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt
16 november 2004
P.2004.0644.N
nr. 549
Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de
Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking –
Verplichting.
Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de
Grondwet, waaruit volgt dat, wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt
16 november 2004
P.2004.1127.N
nr. 550
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Vroeger arrest – Vraag met
hetzelfde voorwerp.
Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het
Arbitragehof, wanneer dit reeds uitspraak heeft gedaan op een vraag met een zelfde
onderwerp (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552
Arbitragehof – Rechtbanken – Verplichting.
Het rechtscollege waarvan de beslissing vatbaar is voor voorziening is niet verplicht het
Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oordeel is dat de bepaling
die moet worden toegepast de Grondwet niet kennelijk schendt of dat het antwoord op die
vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1096.F
nr. 553
Arbitragehof – Rechtbanken – Principe van de wettigheid van de aantijgingen –
Verplichting.
Wanneer de appelrechters weigeren aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen
over de discriminatie die artikel 442bis van het Strafwetboek dat de ongewenste
intimiteiten straft zou inhouden, omdat dat artikel het principe van de wettigheid van de
aantijgingen zou miskennen, en wanneer zij enerzijds, uiteenzetten dat het antwoord op
die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en zij zich uitspreken over de
wettigheid van de bedoelde aantijging, terwijl zij echter uitgebreid de bestanddelen van
die telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever in het
licht van de parlementaire voorbereiding, zodat daaruit blijkt dat zij het antwoord op die
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vraag noodzakelijk achten om hun beslissing te wijzen, en wanneer anderzijds, het arrest
niet vaststelt dat de wettelijke bepaling die ongewenste intimiteiten strafbaar stelt de
Grondwet niet kennelijk schendt, schenden de appelrechters de artikelen 10, 11, 12 en 14
van de Grondwet en artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof. (Artikelen 10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Art. 26, § 2 Bijzondere wet op
het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1096.F
nr. 553
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting – Grenzen – Middel dat geen verband
houdt met het bestreden arrest.
Wanneer een cassatiemiddel geen verband houdt met het bestreden arrest en, bijgevolg,
niet ontvankelijk is omdat het is gegrond op de kritiek van wettelijke bepalingen waarop
het bestreden arrest niet steunt, is er geen reden om aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen die daarop betrekking heeft (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552
Het Hof stelt geen opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof wanneer die vraag
niet preciseert welke bij artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde wet,
decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel aan de Grondwet getoetst dient
te worden
7 december 2004
P.2004.1196.N
nr. 598
Een strafrechtelijk beslag bij een onderzoek naar een B.T.W.–misdrijf heeft niets
uitstaande met de toepassing van de B.T.W.–wetgeving en inzonderheid met de inhouding
van het voor teruggave vatbare B.T.W.–overschot, zodat het Hof van cassatie een
opgeworpen prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie omtrent de
bestaanbaarheid van een regel van procesrecht met het Europees recht inzake B.T.W.–
inhoudingen niet moet stellen.
7 december 2004
P.2004.1196.N
nr. 598
Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die op onjuiste
veronderstellingen berust.
Er is geen aanleiding voor het Hof van Cassatie om aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen die gegrond is op onderstellingen die onjuist zijn (Art. 26, § 1, 3°
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

RAAD VAN STATE
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Akte van
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring –
Bevoegdheid.
De Raad van State is bevoegd om uitspraak te doen over een beroep waarvan het
werkelijke en directe doel de nietigverklaring van de akte van terbeschikkingstelling
wegens ontstentenis van betrekking is waarbij de administratieve stand van verzoeker
wordt gewijzigd en dat strekt tot herstel in die toestand; de omstandigheid dat de
nietigverklaring van die akte een weerslag kan hebben op het subjectief recht van
verzoeker op het behoud van de hem betaalde wachtgelden doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de Raad van State (Artikelen 14, § 1, en 33 Wetten op de Raad van
State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
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13 februari 2004

C.2003.0428.F

nr. 81

Afdeling administratie – Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt –
Motivering – Vereisten.
Het arrest van de Raad van State moet de redenen bevatten op grond waarvan het
uitspraak doet over de exceptie van onbevoegdheid of moet op zijn minst, de redenen
overnemen van een andere, in dezelfde zaak gewezen beslissing (Art. 33 Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 609, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
24 juni 2004
C.2002.0361.F
nr. 353
Afdeling administratie – Arrest dat een exceptie van onbevoegdheid verwerpt – Arrest
vatbaar voor cassatieberoep – Motivering – Toezicht van het Hof.
Wanneer het Hof ingevolge de artikelen 33, Wet Raad van State en 609, 2°, Ger.W.
uitspraak doet over het cassatieberoep tegen een arrest waarbij de afdeling administratie
van de Raad van State afwijzend beschikt op een exceptie van onbevoegdheid, oefent het
Hof toezicht uit op de redenen waarom de Raad op die exceptie afwijzend heeft beschikt
of geweigerd heeft kennis ervan te nemen (Art. 33 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973; Art. 609, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
C.2002.0361.F
nr. 353

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Deskundigenonderzoek – Tegensprekelijk karakter – Verzuim – Geen nietigheid.
Wanneer een deskundigenonderzoek niet is geschied overeenkomstig de regels van het
Gerechtelijk Wetboek die het tegensprekelijk karakter ervan waarborgen, doch die niet op
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, kan daaruit niet noodzakelijk worden afgeleid
dat het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is geschonden (Art. 978
Gerechtelijk Wetboek.)
23 februari 2004
C.2003.0209.F
nr. 95
Vonnis – Voorlopige tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Bevoegdheid van de rechter.
Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of
doen schorsen verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige
tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot stand gekomen is met miskenning van het recht
van verdediging. (Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
C.2002.0055.N
nr. 176
Vordering – Niet gemotiveerd.
Miskent het recht van verdediging niet de rechter die een vordering inwilligt hoewel ze
niet gemotiveerd is, nu deze enkele omstandigheid niet meebrengt dat de verweerder
daartegen geen tegenspraak kan voeren.
1 april 2004
C.2002.0055.N
nr. 176
Opdracht van de rechter – Beslissing – Echtscheiding – Onderhoudsbijdrage – Door de
partijen niet–aangevoerde vaststellingswijze – Wijze ambtshalve door de rechter gekozen
– Algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage,
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waarvan het bedrag door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel,
noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging
16 april 2004
C.2002.0504.F
nr. 199
Vonnis – Uitspraak – Bepaalde dag – Vervroegde dag.
Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden
uit de enkele omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de
uitspraak. (Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334

STRAFZAKEN
Bewijs – Regelmatigheid – Onderzoek geopend – Verdaging van de uitspraak – Feitelijke
beoordeling.
Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over de regelmatigheid van het bewijs,
zonder de afloop van een daarover geopend onderzoek af te wachten; hij beoordeelt
immers in feite in hoeverre dat onderzoek noodzakelijk is om zijn overtuiging te vormen
m.b.t. de bij hem aanhangig gemaakte feiten
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging –
Inverdenkinggestelde – Verhoor door de voorzitter – Geen proces–verbaal van de
terechtzitting.
De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van
inbeschuldigingstelling die hem op de terechtzitting verhoort, zonder dat daarvan een
proces–verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens die tijdens het debat zijn voorgelegd en
aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan dus door het feit
alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet
miskennen
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Gerechtelijk onderzoek – Beklaagde – Verhoor door de onderzoeksrechter – Recht op een
eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat een beklaagde tijdens het gerechtelijk onderzoek niet door
de onderzoeksrechter werd ondervraagd levert geen miskenning van het recht van
verdediging of van het recht op een eerlijk proces op (Art. 61bis Wetboek van
Strafvordering.)
24 februari 2004
P.2003.1148.N
nr. 97
Opschorting van de uitspraak – Weigering – Motivering – Houding van de beklaagde
tegenover de slachtoffers.
Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de
rechter staande wil houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen
verklaart, bij de beoordeling van de aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of
maatregel en de eventueel daarbij op te leggen voorwaarden, ook rekening houdt met,
onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde tegenover de
slachtoffers tijdens het onderzoek (Art. 195 Wetboek van Strafvordering; Art. 3 Wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
23 maart 2004
P.2003.1347.N
nr. 163
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Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen – Beslissing van de onderzoeksrechter – Andersluidend oordeel
van het onderzoeksgerecht.
Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, bijkomende
onderzoekshandelingen niet meer nuttig of noodzakelijk zijn, niettegenstaande de
onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61quinquies Wetboek van Strafvordering
geoordeeld heeft dat die onderzoekshandelingen wel noodzakelijk waren, miskent het
hierdoor noch het recht van verdediging van de partij die om die onderzoekshandelingen
verzocht had, noch diens recht op een eerlijk proces.
6 april 2004
P.2003.1667.N
nr. 186
Overschrijving van rechtstreeks afgeluisterde gesprekken – Uitlevering – Europees
aanhoudingsbevel – Buitenlands aanhoudingsbevel – Rechtspleging van uitvoering in
België – Openbaar ministerie – Voeging van stukken bij een ander dossier.
Miskenning van eisers recht van verdediging kan niet volgen uit het feit dat de kamer van
inbeschuldigingstelling geweigerd heeft de vertalingen te weren van overschrijvingen van
gesprekken die rechtstreeks zijn afgeluisterd in het kader van een afzonderlijk onderzoek,
aangezien die stukken voor haar aan de tegenspraak zijn onderworpen
26 mei 2004
P.2004.0779.F
nr. 287
Telefoontap.
Uit de vermelding, in een arrest, dat er in de telefoontap, overeenkomstig art. 90sexies
Sv., een selectie kan worden gemaakt en dat het in voorkomend geval aan de rechter staat
uit alle verkregen inlichtingen, communicaties en telecommunicaties, die te kiezen welke
van belang zijn voor het onderzoek, kan geen miskenning van eisers recht van
verdediging worden afgeleid. (Art. 90sexies Wetboek van Strafvordering.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
Hof van Assisen – Rechtspleging ter zitting – Beschuldigde die niet in persoon verschijnt
– Vertegenwoordiging door raadsman met toestemming van het Hof – Toepassing.
Het recht van verdediging is niet miskend wanneer de beschuldigde voor het hof van
assisen op zijn uitdrukkelijk verzoek gedurende het hele proces ter terechtzitting door zijn
raadsman met toestemming van dit hof is vertegenwoordigd; het mondelinge karakter van
het debat voor het hof van assisen doet hieraan niets af
1 juni 2004
P.2004.0413.N
nr. 295
Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Onderzoek en debat – Schorsing van de
terechtzitting voor de beraadslaging van de jury – Activiteit van de pers tijdens die
schorsing.
Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze
hebben genoten om uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van
de pers tijdens die schorsing van de terechtzitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden
kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend zou zijn
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Hof van Assisen – Tussenarrest – Vordering tot vertoning van de film van een
confrontatie – Weigering – Redengeving.
Door te weigeren een film van een confrontatie te vertonen, omdat dit het debat nodeloos
zou vertragen, miskent het hof van assisen de algemene rechtsbeginselen van het recht
van verdediging en van de openbaarheid van het debat niet, aangezien die weigering
steunt op de omstandigheid dat de protagonisten van de confrontatie, die op de
terechtzitting zijn verschenen, aldus rechtstreeks met de beschuldigden konden worden
geconfronteerd
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Straf – Strafmaat – Redengeving – Recht op stilzwijgen – Miskenning.
De appelrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat
te bepalen van de straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld
wegens verkrachting, verwijzen naar gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid,
door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (Artikelen 195, tweede lid en 211
Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0671.F
nr. 332
Hof van Assisen – Wraking gericht tegen de voorzitter – Schorsing van de behandeling
van de zaak – Informele melding door de voorzitter van het ogenblik waarop eenieder
opnieuw dient aanwezig te zijn – Afwezigheid in de zittingszaal van de raadsman van de
beschuldigde bij deze verrichting.
Het recht van de beschuldigde om bijstand te hebben van een raadsman heeft betrekking
op de uitoefening van zijn recht van verdediging; dit recht komt niet in het gedrang
wanneer de raadsman van een beschuldigde in de zittingszaal niet aanwezig is omdat
ingevolge een door hem ingediend verzoek tot wraking van de voorzitter van het hof van
assisen, de behandeling van de zaak is geschorst, en die voorzitter ingevolge het verzoek
tot wraking op informele wijze melding maakt van het ogenblik waarop eenieder opnieuw
dient aanwezig te zijn.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Recht op een eerlijk proces – Gerechtelijk onderzoek – Technische bijstand – Participatie
van overheidsambtenaren – Burgerlijke partijstelling van die overheid.
Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als
burgerlijke partij tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk
onderzoek hebben verleend, kan niet worden afgeleid dat laatstgenoemde in de
onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad. (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.)
13 oktober 2004
P.2004.1115.F
nr. 479
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de
rechtspleging – Vordering van het openbaar ministerie – Uiteenzetting van de motieven
van de inbeschuldigingstelling – Recht op wederantwoord.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan op het
verzoek tot verdaging van de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op de dag
van de terechtzitting een geschrift neerlegt "vordering" genaamd, waarin het de redenen
uiteenzet waarom de door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweermiddelen met
betrekking tot de ontvankelijkheid van de vervolging of de regelmatigheid van de door de
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inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet gegrond zijn, miskent het recht
om alle gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.
24 november 2004
P.2004.1235.F
nr. 565
Cassatieberoep – Vormen – Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol –
Geen kennisgeving hiervan aan eiser.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een eiser in cassatie wordt verwittigd
van de datum van de inschrijving van zijn zaak op de algemene rol: het ontbreken van een
dergelijke verwittiging kan geen afbreuk doen aan het algemeen beginsel van het recht
van verdediging, aangezien eiser in cassatie reeds bij de verklaring van voorziening weet
dat hij over een termijn van vijftien dagen beschikt om een verzoekschrift met zijn
cassatiemiddelen neer te leggen en dat de zaak na overzending van het dossier aan de
griffie van het Hof zal worden ingeschreven op de algemene rol waardoor een bijkomende
termijn van twee maanden ingaat om er een memorie neer te leggen. Eiser dient zich tot
de griffie van het Hof te wenden indien hij het aanvangstijdstip wenst te kennen van die
bijkomende termijn die de wet hem toekent ingevolge het cassatieberoep dat hij zelf heeft
ingesteld (Art. 420bis, eerste en tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging.
Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben
gekregen die zij nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening
worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als
tijdens de terechtzittingen, maar ook met de omvang en de complexiteit van de zaak (Art.
6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces –
Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier.
Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de
maatschappij, een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds, de vervolgde
persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de omstandigheid dat het O.M.
tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te nemen
van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een
eerlijk proces (Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 14.1 en 14.3, b Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

TUCHTZAKEN
Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn verdediging heeft
georganiseerd.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk
proces, zoals vervat in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf de wijze
te bepalen waarop men zijn verdediging organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk
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vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de wijze waarop hij zijn
verdediging heeft waargenomen (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
19 februari 2004
D.2003.0002.N
nr. 92

ALLERLEI
Arts – Ziekenhuisgeneesheer – Afzetting – Advies van de Medische Raad aan de
beheerder – Geneesheer werd voordien niet gehoord – Advies – Geldigheid.
Uit de wettelijke bepalingen volgt niet dat de medische raad de ziekenhuisgeneesheer
moet horen of hem de gelegenheid moet bieden om gehoord te worden, teneinde
rechtsgeldig het in art. 125 Ziekenhuiswet bedoelde advies te verstrekken; uit de
omstandigheid dat de medische raad die geneesheer niet heeft gehoord of dat hem niet is
gemeld dat de medische raad om advies werd gevraagd, kan niet worden afgeleid dat zijn
recht van verdediging miskend is. (Artikelen 125, eerste lid, 7°, 127 en 128
Gecoördineerde wet op de ziekenhuizen 7 aug. 1987; Art. 32, § 2, 7° K.B. nr 87 van 10
aug. 1987.)
9 september 2004
C.2003.0410.F
nr. 398

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Uitspraak bij wege van een algemene en als regel geldende beschikking – Beslissing
gegrond op de rechtspraak – Verwijzing naar rechtspraak van het Hof van cassatie.
De rechter die tot staving van zijn beslissing verwijst naar rechtspraak van het Hof van
cassatie in gelijkaardige zaken, kent aan deze rechtspraak geen algemene en als regel
geldende draagwijdte toe (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2004
F.2003.0028.N
nr. 502

BURGERLIJKE ZAKEN
Rechterlijke termijnregeling – Conclusietermijnen – Conclusie – Neerlegging ter griffie te
laat – Tijdige mededeling aan de tegenpartij – Gevolg.
Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt
uit het debat geweerd (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
22 januari 2004
C.2001.0135.N
nr. 37
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking – Beslissing gegrond
op de rechtspraak van het Hof.
De rechter die de redenen niet vermeldt waarom hij zich bij de rechtspraak van het Hof
van Cassatie aansluit, kent die rechtspraak een algemene en als regel geldende
draagwijdte toe en schendt derhalve artikel 6 Ger.W. (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2004
C.2003.0203.F
nr. 84
Aansprakelijkheidsvordering – Vernietigde administratieve beslissing – Arrest van Raad
van State – Vermelding van wederpartij – Geen gezag van gewijsde.
De vermelding in een arrest van de Raad van State van een wederpartij heeft geen gezag
van gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter die kennis neemt van een
aansprakelijkheidsvordering op grond van een door de Raad van State vernietigde
administratieve beslissing.
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1 maart 2004

C.2002.0594.N

nr. 110

Opdracht van de rechter – Beslissing – Echtscheiding – Onderhoudsbijdrage – Door de
partijen niet–aangevoerde vaststellingswijze – Wijze ambtshalve door de rechter gekozen
– Beschikkingsbeginsel.
Het arrest dat ambtshalve een wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage,
waarvan het bedrag door de partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel,
noch het algemeen beginsel van het recht van verdediging
16 april 2004
C.2002.0504.F
nr. 199
Werkloosheid – Administratieve sanctie – Geschil – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank –
Toetsing.
Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en
de werkloze deze administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de werkloze een geschil over het recht op uitkering gedurende de
periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om over dat geschil
uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil uitspraak doet,
oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits
het recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals
dit door de partijen is bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de
directeur valt, met inbegrip van de keuze van de administratieve sanctie, onder de controle
van de rechter (Artikelen 153 en 157bis K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
S.2002.0076.F
nr. 246
Deskundigenonderzoek – Opdracht – Rechtsmacht.
De door een rechter aan een deskundige gegeven opdracht moet zich noodzakelijkerwijze
beperken tot het verzamelen van de nodige feitelijke elementen om de rechter in staat te
stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige niet gelasten
een advies te geven over de gegrondheid van de vordering (Artikelen 11, eerste lid, en
962 Gerechtelijk Wetboek.)
3 juni 2004
C.2003.0111.N
nr. 303
Uitspraak – Bepaalde dag – Taak van de rechter.
Dat de rechter, wanneer hij de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, de dag
voor die uitspraak dient te bepalen, sluit niet uit dat hij op een vroegere dan de bepaalde
dag uitspraak kan doen, noch verplicht het hem de partijen vooraf van de vervroegde dag
voor de uitspraak in kennis te stellen. (Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Nieuw stuk – Heropening van het debat – Mogelijkheid.
Een heropening van het debat, na ontdekking door een verschijnende partij van een nieuw
stuk of feit van overwegend belang tijdens het beraad, is niet meer mogelijk nadat het
vonnis is uitgesproken. (Art. 772 Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Aanvraag tot heropening van het debat – Verzoekschrift – Vereisten.
De wet vereist dat de inhoud van het verzoekschrift tot heropening van het debat en de
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samen ermee neergelegde stukken de rechter de mogelijkheid bieden de invloed van het
nieuw stuk of feit op het geschil te beoordelen, meer bepaald of deze van overwegend
belang zijn, maar niet dat de vermelde gegevens zouden geïnventariseerd worden, dat
uitdrukkelijk zou worden gesteld dat ze van overwegend belang zouden zijn en dat
daarover geen uitgebreid commentaar zou worden gegeven (Artikelen 772 en 773
Gerechtelijk Wetboek.)
10 september 2004
C.2004.0154.N
nr. 402
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Bijzonder
solidariteitsfonds – Farmaceutisch product – Kosten – Tegemoetkoming – Weigering –
Betwisting – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Toezicht.
Wanneer het college van geneesheren–directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder
solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch
product weigert en de begunstigde die weigering betwist, ontstaat er tussen het
Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering en de rechthebbende een betwisting
over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om hierover
uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt,
oefent van rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van
geneesheren–directeurs; mits de rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak
doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door de partijen zijn vastgelegd, houdt hij
toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college van geneesheren–
directeurs valt (Artikelen 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994
houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
13 september 2004
S.2003.0129.F
nr. 405
Scheiding der machten – Collectieve arbeidsovereenkomst – Dienst van de collectieve
arbeidsbetrekkingen – Sociaal bemiddelaar.
De sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen
valt onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal bemiddelaar,
personeelslid van die dienst en staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van zijn ambt,
onder de bevoegdheid van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht of die
opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de voorzitter van de
arbeidsrechtbank is bijgevolg niet bevoegd om een sociaal bemiddelaar een
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23
juli 1969, en hem te gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te
leggen op de griffie van het rechtscollege (Art. 33, tweede lid Grondwet 1994; Art. 584,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1, 2, 2°, 3, 5, 8 en 19, eerste lid K.B. nr 1 van
23 juli 1969.)
29 november 2004
S.2004.0079.F
nr. 575

STRAFZAKEN
Samenstelling van de zetel – Eerlijk proces – Vonnisgerecht – Verwijderde stukken.
Noch art. 6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het
dossier van de rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het
heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat
gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de rechters die een dergelijke beslissing
hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2004
P.2004.0124.F
nr. 211
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Aanhangigmaking van de zaak bij de rechter – Akte – Vermeldingen – Tenlastelegging –
Beoordeling – In aanmerking te nemen elementen.
De vermelding in de dagvaarding van slechts bepaalde feitelijke gegevens waaruit de
tenlastelegging kan worden afgeleid verhindert de rechter niet deze te beoordelen mede op
grond van andere in de dagvaarding niet vermelde feitelijke gegevens die eveneens in
deze tenlastelegging begrepen zijn en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren (Art. 182 Wetboek van Strafvordering.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Verzuim van uitspraak over de vorderingen van het openbaar ministerie – Appelrechters
– Aanleiding tot cassatie.
Er is aanleiding tot cassatie wanneer de appelrechter geweigerd of verzuimd heeft
uitspraak te doen over een of meer vorderingen van het openbaar ministerie, die ertoe
strekken gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht door de wet verleend,
hoewel de straf van nietigheid niet uitdrukkelijk door de tekst is gesteld op het ontbreken
van de vorm waarvan de inachtneming werd gevorderd. (Art. 408, tweede lid Wetboek
van Strafvordering.)
10 november 2004
P.2004.1185.F
nr. 541
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 10 – Vrijheid van meningsuiting – Bij wet
voorziene beperking – Beoordeling door de rechter.
De rechter moet niet alleen oordelen of een door de wet gestelde beperking aan de in
artikel 10.1 E.V.R.M. bedoelde vrijheden in concreto beantwoordt aan de vereisten en
doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., hij moet tevens in concreto nagaan of de door hem
op te leggen sanctie evenredig is met de vermelde doeleinden.
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Inleidende akte – Beoordeling van het feit dat in deze akte bedoeld wordt – Kwalificatie
van dit feit – Verplichting van de rechter.
De strafrechter oordeelt in beginsel onaantastbaar welk feit in de inleidende akte, die de
strafvordering wegens een bepaald feit bij de rechtbank aanhangig maakt, wordt bedoeld
en moet aan dit feit zijn juiste wetsomschrijving geven; het Hof gaat enkel na of de door
de rechter gewijzigde wetsomschrijving niet onmogelijk het feit kan begrijpen dat de
inleidende akte heeft bedoeld
7 december 2004
P.2004.1168.N
nr. 596
Vonnisgerechten – Aanhangig gemaakte feiten – Splitsing van één feit in verschillende
misdrijven – Aanvullende dagvaarding of vrijwillige verschijning noodzakelijk.
De rechter bij wie een feit is aangebracht waarvan slechts één omschrijving is gegeven,
mag dit feit niet zonder bijkomende dagvaarding of vrijwillige verschijning splitsen in
verschillende misdrijven waarop hij elk afzonderlijk een straf stelt (Art. 182 Wetboek van
Strafvordering.)
8 december 2004
P.2004.1174.F
nr. 599
Ontkentenis – Toepasselijke bepalingen.
De bepalingen van de artikelen 848 tot 850 Ger.W., betreffende de ontkentenis van
proceshandelingen zijn niet van toepassing in strafzaken (Artikelen 848 tot 850
Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
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RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Deskundige – Onpartijdigheid – Wraking.
Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens
onpartijdigheid wordt vermoed, te wraken (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2004
C.2001.0126.F
nr. 9
Voorziening bij een rechter – Voorlopige hechtenis – Inzage van het dossier –
Inverdenkinggestelde – Proces–verbaal van het verhoor door de onderzoeksrechter –
Deskundige – Voorafgaande opmerkingen.
Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch art. 5.4 E.V.R.M., worden geschonden door
het arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces–verbaal van het
verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter, die hem de
voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt. (Art. 21, § 3 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Vermoeden van onschuld – Voorlopige hechtenis – Handhaving – Eerste beslissing –
Wettigheid van het aanhoudingsbevel – Onjuiste redenen – Onderzoeksgerechten –
Opdracht – Toezicht.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn
bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste
te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de
onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld miskend heeft, aangezien die miskenning
geen onherstelbaar gebrek is (Artikelen 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Vermoeden van onschuld – Opsporingsonderzoek – Feiten van oplichting – Sepot –
Gevolg op burgerlijk gebied.
Het vermoeden van onschuld wordt niet geschonden wanneer feiten, die het voorwerp
uitmaakten van een strafonderzoek voor oplichting dat door het openbaar ministerie
geseponeerd werd, op burgerlijk gebied als oplichting worden ingeroepen tegen de
persoon tegen wie het onderzoek werd gevoerd (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 januari 2004
C.2002.0236.N
nr. 38
Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Veroordeling tot een straf – Redengeving.
De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die
hij vaststelt, te bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de
bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij ofwel een
veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen ofwel een lagere straf dan de
bij wet bepaalde minimumstraf uitspreken overeenkomstig art. 21ter V.T.Sv., ofwel een
straf opleggen die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is vermindert
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t.o.v. die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld; geen enkele wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op
die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een
dergelijke overschrijding had opgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
28 januari 2004
P.2003.1533.F
nr. 51
Bijstand van een tolk – Nieuw middel – Ontvankelijkheid.
Het middel dat de miskenning van het bij art. 6.3, e, E.V.R.M. gewaarborgde recht van
verdediging aanvoert, kan niet voor de eerste maal worden voorgedragen voor het Hof
(Art. 6, § 3, e Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
28 januari 2004
P.2003.1339.F
nr. 48
Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Vermindering van de straf – Redengeving
– Toezicht van het Hof.
Het arrest van het hof van beroep is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het de
beklaagde veroordeelt tot een straf wegens de jegens haar bewezen verklaarde
telastlegging, zonder dat de redenen van dat arrest het Hof van cassatie in staat stellen na
te gaan of de appelrechters, die de overschrijding van de redelijke termijn hebben
vastgesteld, de straf die zij hadden uitgesproken als de zaak zonder vertraging was
berecht, op reële en meetbare wijze hebben verminderd. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
28 januari 2004
P.2003.1533.F
nr. 51
Recht om over voldoende tijd te beschikken voor de voorbereiding van zijn verdediging –
Wraking – Gewettigde verdenking.
Miskenning van het in art. 6.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om over voldoende tijd te
beschikken voor de voorbereiding van zijn verdediging, vormt op zich geen
wrakingsgrond (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
28 januari 2004
P.2004.0119.F
nr. 50
Vreemdeling, kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied
te verlaten – Maatregel van vrijheidsberoving – Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Een rechtsmiddel dat een weerslag kan hebben op een maatregel van vrijheidsberoving,
hoeft deze niet noodzakelijkerwijs op te schorten om effectief te zijn (Art. 13 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
4 februari 2004
P.2003.1764.F
nr. 58
Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Vermindering van de straf.
Wanneer de appelrechters, bij het wijzigen van de desbetreffende beslissing van de eerste
rechter, de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, dan moeten zij de door hen
opgelegde straf verminderen t.o.v. die welke zij hadden opgelegd als de zaak zonder
vertraging was berecht, en niet t.o.v. die welke de eerste rechter in aanmerking heeft
genomen. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
4 februari 2004
P.2003.1370.F
nr. 57
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Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Veroordeling tot een straf – Redengeving.
De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die
hij vaststelt, te bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de
bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij ofwel een
veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen ofwel een lagere straf dan de
bij wet bepaalde minimumstraf opleggen overeenkomstig art. 21ter V.T.Sv., ofwel een
straf uitspreken die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd
t.o.v. die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld; geen enkele wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op
die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een
dergelijke overschrijding had opgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
4 februari 2004
P.2003.1370.F
nr. 57
Gearresteerde – Recht om ingelicht te worden "in een taal die hij verstaat" – Taal.
Art. 5.2, E.V.R.M. waarborgt iedere gearresteerde het recht om onverwijld en in een taal
die hij verstaat, op de hoogte te worden gebracht van de redenen van zijn arrestatie en van
alle beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht; het vereist evenwel niet dat de
gearresteerde op de hoogte wordt gebracht in zijn eigen taal
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Recht van verdediging – Wijze waarop diegene die tuchtrechtelijk wordt vervolgd zijn
verdediging heeft georganiseerd.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk
proces, zoals vervat in artikel 6, § 1, E.V.R.M., dat het recht impliceert om zelf de wijze
te bepalen waarop men zijn verdediging organiseert, houdt in dat een tuchtrechtelijk
vervolgd architect niet kan worden veroordeeld omwille van de wijze waarop hij zijn
verdediging heeft waargenomen (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
19 februari 2004
D.2003.0002.N
nr. 92
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Toepassing.
Ten gevolge van de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in art. 10, Wet 23
mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en
strekkende tot het zien aanpassen van de in het buitenland uitgesproken straf aan die
welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard, beslist de
rechtbank niet over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van
artikel 6, EVRM maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het buitenland
uitgesproken straf of maatregel met het oog op een verdere uitvoering ervan in België
(Art. 10 Wet 23 mei 1990; Art. 10.2 Verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging
van gevonniste personen.)
24 februari 2004
P.2003.1652.N
nr. 99
Overschrijding van de redelijke termijn – Strafrechtelijk vervolgde beklaagde – Herstel.
Art. 13, EVRM houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1, EVRM
bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk vervolgde
beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het staken van de strafvervolging of het
verval van de strafvordering
24 februari 2004
P.2003.1148.N
nr. 97
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Redelijke termijn – Overschrijding – Strafrechtelijk vervolgde beklaagde – Herstel.
Art. 13, EVRM houdt niet in dat wanneer de rechter vaststelt dat de in artikel 6.1, EVRM
bedoelde redelijke termijn is overschreden, het herstel waarop de strafrechtelijk vervolgde
beklaagde recht heeft, noodzakelijk bestaat in het staken van de strafvervolging of het
verval van de strafvordering
24 februari 2004
P.2003.1148.N
nr. 97
Vermoeden van onschuld – Wegverkeer – Overtreding – Titularis van de nummerplaat –
Vermoeden van schuld – Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld.
Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v.
de titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld
in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake de politie van
het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd, zodat zij geen
onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in art. 6.2 EVRM
is uitgedrukt (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping, schorsing of herziening van
voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing van de Commissie – Aard van de
beslissing.
De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak
doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke
invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een beslissing op de
strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op
de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10
Wet 5 maart 1998.)
16 maart 2004
P.2004.0044.N
nr. 147
Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping, schorsing of herziening van
voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing van de Commissie – Aard van de
beslissing.
De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak
doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke
invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een beslissing op de
strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op
de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10
Wet 5 maart 1998.)
16 maart 2004
P.2004.0044.N
nr. 147
Redelijke termijn – Overschrijding.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg hij verbindt aan het overschrijden
van de redelijke termijn; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk geval geen
straf meer mag opleggen of dat hij moet vermelden tot welke straf hij zou hebben
veroordeeld indien de redelijke termijn niet overschreden was (Art. 6.1 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art.
21ter Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
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16 maart 2004

P.2003.1110.N

nr. 144

Voorwaardelijke invrijheidstelling – Toepassing.
Art. 5, E.V.R.M. is niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 5
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
17 maart 2004
P.2004.0210.F
nr. 151
Strafvordering – Verjaring – Schorsing – Gronden – Nieuwe wet – Toepassing.
De regels van de verjaring behoren niet tot de bepaling van het strafbare feit of de straf
bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. zodat dit artikel niet eraan in de weg staat dat een
beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende
beperkingen wordt veroordeeld (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Artikel 5.1.f – Vreemdelingen – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel.
De artikelen 5.1, f, en 18, E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om, met
toepassing van hun nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun
grondgebied wederrechtelijk tracht binnen te dringen, een nieuwe maatregel van
vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die daad opnieuw
stelt. (Artikelen 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Artikel 5.1.f – Vreemdelingen – Verwijdering – Fysieke dwang – Weigering –
Vrijheidsberoving – Wettigheid.
De weigering om enige fysieke dwang uit te oefenen bij de uitzetting van een vreemdeling
die het grondgebied van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen, maakt de
beslissing om hem, met het oog op zijn verwijdering, van zijn vrijheid te beroven,
helemaal niet onwettig. (Art. 5.1, f Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Beperkingen van rechten en vrijheden – Beperking – Vreemdelingen – Nieuwe
vrijheidsberovende maatregel.
De artikelen 5.1, f, en 18, E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om, met
toepassing van hun nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun
grondgebied wederrechtelijk tracht binnen te dringen, een nieuwe maatregel van
vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die daad opnieuw
stelt. (Artikelen 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Overschrijding van de redelijke termijn – Verweer niet voorgelegd aan de appelrechters –
Cassatiemiddel.
Het cassatiemiddel dat overschrijding van de redelijke termijn en schending van artikel
6.1 EVRM aanvoert en als verweer niet aan de appelrechters werd voorgelegd, is nieuw
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en mitsdien niet ontvankelijk
6 april 2004

P.2003.1459.N

nr. 185

Onderzoeksgerechten – Beslissing – Redengeving – Onregelmatigheid – Schending.
Uit de omstandigheid alleen dat een beslissing van een onderzoeksgerecht niet regelmatig
met redenen omkleed zou zijn, kan geen schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Eerlijk proces – Vonnisgerecht – Verwijderde stukken – Gevolg – Samenstelling van de
zetel.
Noch art. 6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het
dossier van de rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het
heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat
gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de rechters die een dergelijke beslissing
hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2004
P.2004.0124.F
nr. 211
Uitlevering – Bevel tot aanhouding bij verstek – Bevel opgesteld in de taal van de
rechtspleging – Uitlevering aan België – Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal
uitdrukt – Schending.
Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is
opgesteld in het Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl
de inverdenkinggestelde zich in het Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de
federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, kan geen schending van art.
5.4 E.V.R.M. worden afgeleid. (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
Recht op eerbiediging van privé– en gezinsleven – Verdachte activiteiten van een
advocaat – Inbeslagname van stukken – Beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim waaraan art. 458 Sw. de leden van een balie onderwerpt, berust op de
noodzaak volledige veiligheid te verzekeren aan degenen die zich aan hen toevertrouwen,
maar noch die bepaling noch art. 8 E.V.R.M. beletten de inbeslagname en het gebruik
door een onderzoeksrechter van stukken die betrekking hebben op de verdachte
activiteiten van een advocaat; wat dat betreft is de beoordeling van de onderzoeksrechter
voorlopig, aangezien ze kan worden gecontroleerd door de onderzoeks– en
vonnisgerechten. (Art. 458 Strafwetboek; Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 juni 2004
P.2004.0424.F
nr. 313
Strafzaken – Strafbepaling – Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving – Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling
toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan
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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. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek; Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Anonieme informant – Tegenstrijdig verhoor – Rechterlijke beoordeling – Weigering –
Schending.
Art. 6.3, d, E.V.R.M. wordt niet miskend, alleen omdat de bodemrechter oordeelt dat hij
geen verhoor, op tegenspraak, van de anonieme informant moet of kan bevelen, op grond
van wiens onthullingen het onderzoek nuttig kon worden gevoerd (Art. 6.3.d Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Hof van Assisen – Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Hoewel art. 217 Ger. W., om op de lijst van de gezworenen te worden ingeschreven,
alleen vereist dat de betrokkene ingeschreven is in het kiezersregister, dat hij de
burgerlijke en politieke rechten geniet, dat hij volle dertig jaar en minder dan zestig jaar
oud is en dat hij kan lezen en schrijven, en hoewel uit de artikelen 342 tot 345 en 347 tot
351 Sv. volgt dat de gezworenen hun verklaring over de schuld opmaken zonder hierover
te beraadslagen met het hof, volgt hieruit niet dat het hof van assisen geen onafhankelijke
en onpartijdige, bij wet opgerichte rechterlijke instantie zou zijn, in de zin van art. 6.1
E.V.R.M., of dat het vermoeden van de onschuld van de beschuldigde er niet wettig kan
worden weerlegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 217 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 342 tot
345 en 347 tot 351 Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Vermoeden van onschuld – Verklaringen van een onderzoeker – Miskenning.
Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op de houding van de
rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen; de verklaringen van
een onderzoeker en de reportages in de pers, al zijn ze verkeerd, kwaadwillig of hebben ze
een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot gevolg dat het vonnis van de zaak
de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Vermoeden van onschuld – Reportage in de pers – Miskenning.
Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op de houding van de
rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen; de verklaringen van
een onderzoeker en de reportages in de pers, al zijn ze verkeerd, kwaadwillig of hebben ze
een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot gevolg dat het vonnis van de zaak
de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verbod van discriminatie – Hof van Assisen – Onaantastbare bevoegdheid van de
volksjury – Willekeurige ongelijke behandeling van beschuldigden en beklaagden.
De onaantastbare bevoegdheid van de volksjury, die overigens beperkt wordt door de

– 246 –
artikelen 351, 352, 364 en 364bis Sv., en die tevens tot gevolg heeft dat tegen vrijspraak
geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend, voert tussen de beschuldigden en de
beklaagden geen arbitraire ongelijkheid van behandeling in, in de zin van art. 14
E.V.R.M. (Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verbod van discriminatie – Toepassingsgebied.
Art. 14 E.V.R.M. heeft geen onafhankelijk bestaan, in zoverre die bepaling alleen kan
worden aangevoerd m.b.t. het genot van de rechten en vrijheden die worden erkend in dat
verdrag en in de aanvullende protocols die uitwerking hebben in de interne rechtsorde
(Art. 14 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Recht van verdediging – Rechtspraak in twee instanties.
Noch art. 6 noch art. 13 E.V.R.M. waarborgen het recht op een rechtspraak in twee
instanties (Artikelen 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Verbod van discriminatie – Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Toepassing.
De artikelen 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artikelen 10 en 11 Gw. vereisen
noch de motivering van de schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties,
noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit permanente
magistraten.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Artikel 8.2 – Strafzaken – Herroeping van het probatie–uitstel – Evenredigheidsbeginsel –
Miskenning.
Uit de omstandigheid alleen dat de rechter het probatie–uitstel heeft herroepen met
toepassing van art. 14, § 2, Probatiewet, kan geen miskenning worden afgeleid van het
evenredigheidsbeginsel dat m.n. is vervat in art. 8.2 E.V.R.M. (Art. 8.2 Verdrag van 4
nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0428.F
nr. 328
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Rechtspraak in twee instanties.
Noch art. 6 noch art. 13 E.V.R.M. waarborgen het recht op een rechtspraak in twee
instanties (Artikelen 6 en 13 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Recht van verdediging – Hof van Assisen – Verklaring van de jury – Antwoord op de
vragen – Geen redengeving.
De artikelen 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook art. 149 Gw., zelfs als
ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury
geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
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Hof van Assisen – Jury – Onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit een gebrek aan ervaring dat aan gezworenen wordt toegeschreven, uit de snelheid
waarmee ze hebben beraadslaagd of uit het gebrek aan motivering van hun verdict, kan
niet worden afgeleid dat de jury niet onpartijdig uitspraak kon doen in een zaak waarvan
de pers zich meester heeft gemaakt (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Eerlijk proces – Verklaringen van een onderzoeker – Vermoeden van onschuld –
Miskenning.
Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op de houding van de
rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen; de verklaringen van
een onderzoeker en de reportages in de pers, al zijn ze verkeerd, kwaadwillig of hebben ze
een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot gevolg dat het vonnis van de zaak
de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Onderzoek en debat – Schorsing van de
terechtzitting voor de beraadslaging van de jury – Activiteit van de pers tijdens die
schorsing – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Uit de omstandigheid alleen dat de gezworenen, vóór de beraadslaging, een tussenpauze
hebben genoten om uit te rusten, kan niet worden afgeleid dat zij, wegens de activiteit van
de pers tijdens die schorsing van de terechtzitting, niet meer onpartijdig uitspraak zouden
kunnen doen of dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskend zou zijn
(Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Sluiten der deuren – Voorwaarden –
Onaantastbare beoordeling.
Het hof van assisen beoordeelt op onaantastbare wijze of er, om een van de in artikelen
148 Gw. of 6.1 E.V.R.M., bepaalde redenen, grond bestaat om een uitzondering te maken
op de regel volgens welke de zaak in openbare terechtzitting moet worden behandeld (Art.
148 Grondwet 1994; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Eerlijk proces – Reportage in de pers – Vermoeden van onschuld – Miskenning.
Het vermoeden van onschuld heeft in de eerste plaats betrekking op de houding van de
rechter die van een beschuldiging in strafzaken moet kennisnemen; de verklaringen van
een onderzoeker en de reportages in de pers, al zijn ze verkeerd, kwaadwillig of hebben ze
een misdadige oorsprong, hebben op zich dus niet tot gevolg dat het vonnis van de zaak
de artikelen 6.1 en 6.2 E.V.R.M. schendt (Art. 6.1 en 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333

– 248 –
Eerlijk proces – Hof van Assisen – Verklaring van de jury – Antwoord op de vragen –
Geen redengeving.
De artikelen 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook art. 149 Gw., zelfs als
ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury
geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Vonnis – Uitspraak – Bepaalde dag – Vervroegde dag.
Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden
uit de enkele omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de
uitspraak. (Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Redelijke termijn – Overschrijding te wijten aan het openbaar ministerie – Artikel 13 –
Recht op daadwerkelijke rechtshulp.
De artikelen 6.1 en 13 E.V.R.M. vereisen niet dat het recht op een daadwerkelijke
rechtshulp erin zou bestaan dat bij overschrijding van de redelijke termijn te wijten aan
het openbaar ministerie, de rechter dit openbaar ministerie zou moeten verbieden nog
langer te vorderen
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Redelijke termijn – Overschrijding – Mogelijkheid om deze overschrijding aan te voeren
voor de strafrechter – Artikel 13 – Daadwerkelijke rechtshulp.
De in België voor de beklaagde bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de
overschrijding van de redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel
14.3.c I.V.B.P.R., aan te voeren, biedt aan de beklaagde de door artikel 13 E.V.R.M.
gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp.
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Redelijke termijn – Overschrijding – Gevolg bepaald door de nationale wetgever of
rechter.
Geen bepaling van het E.V.R.M. staat eraan in de weg dat de nationale wetgever of de
nationale rechter het gevolg bepaalt welk aan het overschrijden van de redelijke termijn
moet worden verleend, op voorwaarde dat dit gevolg passend is rekening houdend met de
omstandigheden van de zaak; het Belgische recht laat de strafrechter onder meer toe in het
overschrijden van de redelijke termijn, hetzij een verzachtende omstandigheid te vinden
en de daaruit voortvloeiende wettelijke strafvermindering toe te passen, hetzij, bij
toepassing van artikel 21ter, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek Strafvordering, de
veroordeling bij eenvoudige schuldverklaring uit te spreken of een straf uit te spreken die
lager kan zijn dan de wettelijke minimumstraf
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Artikel 6.3 – Recht op een eerlijk proces – Afwijzing door de rechter van een verzoek om
meer tijd en faciliteiten.
Het enkele feit dat het hof van assisen niet ingaat op het verzoek van de beschuldigde om
hem meer tijd en faciliteiten toe te staan dan deze waarover hij reeds heeft beschikt, levert
geen miskenning van het recht op een eerlijk proces op. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409

– 249 –
Europees aanhoudingsbevel – Vertaling – Foutieve vertaling – Verbetering – Rechten van
verdediging.
De appelrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan de
Belgische autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben verbeterd
en de persoon om wiens aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan uitdrukkelijk
in kennis hebben gesteld, zodat hij dienaangaande zijn verdediging heeft kunnen
voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat het recht op een eerlijk
proces niet werd miskend. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 2, §§ 5 en 6 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Redelijke termijn – Vordering tot herroeping van het probatie–uitstel – Toepassing.
Aangezien de redelijke termijn alleen van toepassing is op het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde
strafvervolging, is hij niet van toepassing op het gerecht waarbij een vordering tot
herroeping van een probatie–uitstel wegens de niet–naleving van de voorwaarden
aanhangig is. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
Gerechtelijk onderzoek – Technische bijstand – Participatie van overheidsambtenaren –
Burgerlijke partijstelling van die overheid.
Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als
burgerlijke partij tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk
onderzoek hebben verleend, kan niet worden afgeleid dat laatstgenoemde in de
onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad. (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.)
13 oktober 2004
P.2004.1115.F
nr. 479
Artikel 6.3.d – Verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen – Beoordeling door de
bodemrechter.
Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging, ontzeggen de bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van
een vordering tot het stellen van aanvullende onderzoeksverrichtingen te beoordelen (Art.
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Aanvullende vraag betreffende een verzwarende omstandigheid die niet in de akte van
inbeschuldigingstelling staat vermeld – Eerlijk proces – Schending – Hof van Assisen –
Behandeling ter zitting – Discretionaire bevoegdheid van de voorzitter – Voorontwerp
van de vragen die aan de jury worden overhandigd.
Uit de omstandigheid alleen dat een voorontwerp van vragen die de voorzitter van het hof
van assisen aan de gezworenen overhandigt vóór de sluiting van het debat, een
aanvullende vraag bevat betreffende een verzwarende omstandigheid die niet wordt
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vermeld in de akte van inbeschuldigingstelling maar die uit het debat naar voren komt,
tegen welke vraag de partijen, die dienaangaande speciaal werden ondervraagd, hebben
verklaard geen enkel bezwaar te hebben, kan geen schending van artikel 6 van het
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
worden afgeleid. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Eerlijk proces – Schending – Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Discretionaire
bevoegdheid van de voorzitter – Voorontwerp van de vragen die aan de jury worden
overhandigd.
Uit de omstandigheid alleen dat de voorzitter van het hof van assisen, wanneer hij de
bevoegdheid uitoefent die hij volgens artikel 268 van het Wetboek van Strafvordering
bezit, zonder verzet of opmerking vanwege de beschuldigde en diens raadsman, een
voorontwerp van vragen aan de juryleden heeft overhandigd vóór de sluiting van het
debat, kan geen schending van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden worden afgeleid (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Uitlegging – H.v.J. – Bevoegdheid – Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart
1952 – Goed – Europese Unie – Prejudiciële geschillen.
Het H.v.J. is niet bevoegd om, bij wijze van prejudiciële beslissing, een uitspraak te doen
over de uitlegging van art. 1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M.,
ondertekend te Parijs op 20 maart 1952. (Art. 234, eerste lid Verdrag van 25 maart 1957
tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 6, tweede lid Verdrag 7
feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506
Artikel 1, eerste lid, aanvullend protocol 20 maart 1952 – Goed – Begrip –
Vermogensrecht – Pensioen – Werknemers – Rustpensioen.
Het recht van de werknemer op het rustpensioen is geen vermogensrecht in de zin van art.
1, eerste lid, Aanvullend Protocol bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs op 20 maart
1952 (Art. 1, eerste lid Aanvullend Protocol nr. 1 bij het E.V.R.M., ondertekend te Parijs
op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
25 oktober 2004
S.2001.0099.F
nr. 506
Vrijheid van meningsuiting – Beperkingen – Wet 30 juli 1981 – Racisme en xenofobie –
Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet – Prejudiciële vraag –
Arbitragehof – Primauteit – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en
11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de vrijheid van meningsuiting,
vergadering en vereniging niet in op een wijze die strijdig is met het E.V.R.M. (Artikelen
10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen – Wet 30 juli 1981 – Racisme en
xenofobie – Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet – Prejudiciële
vraag – Arbitragehof – Primauteit – Verplichting van het Hof van Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Artikelen 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli
1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Misdrijf – Toerekenbaarheid – Natuurlijke personen – Strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Wetens en willens gepleegde fout –
Gelijktijdige vervolging – Vereiste.
Noch artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de rechtspersoon voor
misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon, enkel diegene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden
veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens
heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan worden
veroordeeld, noch het recht op een eerlijk proces, vereisen dat de geïdentificeerde
natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd. (Art. 5, tweede lid
Strafwetboek; Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
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Vrijheid van meningsuiting – Beperkingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de vrijheid van meningsuiting,
vergadering en vereniging niet in op een wijze die strijdig is met het E.V.R.M. (Artikelen
10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen
– Voorzienbaarheid.
De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie
bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan
wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, laat toe aan de
beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" op voorhand te
kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel. (Art. 7
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Natuurlijke personen – Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersoon – Wetens
en willens gepleegde fout – Gelijktijdige vervolging – Misdrijf – Toerekenbaarheid –
Vereiste.
Noch artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat wanneer de rechtspersoon voor
misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van een geïdentificeerde
natuurlijke persoon, enkel diegene die de zwaarste fout heeft begaan, kan worden
veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens
heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon kan worden
veroordeeld, noch het recht op een eerlijk proces, vereisen dat de geïdentificeerde
natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd. (Art. 5, tweede lid
Strafwetboek; Artikelen 6.1 en 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Vrijheid van meningsuiting – Arts – Beperking – Voorwaarden – Toepassing.
Een beroepsorde, zoals de Orde der Geneesheren, kan het recht op vrije meningsuiting
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beperken wanneer het algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels
van het beroep dat vereisen; het staat aan de rechter in concreto na te gaan of de beperking
van de vrijheid van meningsuiting nodig is ter bescherming van de openbare orde en de
gezondheid, en het belang van de expressievrijheid en de maatschappelijke belangen af te
wegen (Art. 10 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden.)
12 november 2004
D.2003.0016.N
nr. 546
Bij verstek veroordeelde beklaagde – Verklaring van hoger beroep – Termijn – Aanvang
– Betekening – Recht op een rechterlijke instantie – Daadwerkelijk rechtsmiddel –
Schending.
Artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt artikel 6 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden niet, en legt aan de
rechtzoekenden evenmin een termijn op die materieel onmogelijk na te leven is, door te
bepalen dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een bij verstek gewezen
beslissing begint te lopen vanaf de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan
haar woonplaats (Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 203 Wetboek van Strafvordering.)
17 november 2004
P.2004.1075.F
nr. 552
Artikel 10.2 – Vrijheid van meningsuiting – Bij wet bepaalde beperkingen – Huiszoeking
en beslag bij een journalist – Recht op het geheim van de bronnen.
Art. 10.2 E.V.R.M. staat beperkingen op de vrijheid van meningsuiting toe, als ze bepaald
zijn bij wet, een rechtmatig doel beogen en beantwoorden aan het vereiste van
proportionaliteit; de huiszoeking en het beslag zijn maatregelen die voorgeschreven zijn
bij het Sv., zodat voormeld artikel de rechter niet verbiedt te beslissen dat die
maatregelen, al zijn ze genomen t.a.v. een beroepsjournalist, een rechtmatig doel beogen,
in zoverre de onderzoeksrechter kennisgenomen heeft van feiten van omkoping, gepleegd
met de bedoeling om vertrouwelijke informatie te verspreiden, en dat ze ertoe strekken na
te gaan of de bescherming van het geheim van toepassing is op een geoorloofde of een
ongeoorloofde bron (Art. 10, § 2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden.)
1 december 2004
P.2004.1305.F
nr. 581
Onschendbaarheid van de woonplaats – Journalist – Huiszoeking – Regelmatigheid.
Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de artikelen 8
E.V.R.M. en 17 I.V.B.P.R., alleen omdat zij betrekking heeft op een beroepsjournalist, in
zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning van het beroepsgeheim en
omkoping en in zoverre de rechters hebben vastgesteld dat die journalist bij de zaak is
betrokken als dader of mededader. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
1 december 2004
P.2004.1305.F
nr. 581
Artikel 10.1 – Vrijheid van meningsuiting – Artikel 10.2 – Wettelijke beperkingen –
Gevolg.
Om reden dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting plichten en
verantwoordelijkheden meebrengt, laat artikel 10.2 E.V.R.M. aan deze vrijheid wettelijke
beperkingen toe, die tot gevolg hebben dat bepaalde inlichtingen of denkbeelden niet
kunnen worden ontvangen of verstrekt; deze wettelijke beperkingen vereisen niet dat,
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onder meer, de inlichtingen onwettig zijn verkregen, onjuist zijn of geen zaak van
openbaar belang betreffen.
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Vrijheid van meningsuiting – Artikel 460ter Sw. – Verbod om misbruik te maken van door
inzage van het strafdossier verkregen inlichtingen – Verenigbaarheid.
Het verbod dat artikel 460ter Strafwetboek aan de inverdenkinggestelde of de burgerlijke
partij oplegt om misbruik te maken van door inzage van het strafdossier verkregen
inlichtingen met het oog op de bescherming van het gerechtelijk onderzoek, het privé–
leven of de morele integriteit van de in het strafdossier genoemde persoon, beantwoordt
aan de door artikel 10.2 E.V.R.M. gestelde vereisten en doeleinden; de veroordeling
wegens inbreuk op artikel 460ter Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van de
waarborg van de vrijheden van meningsuiting, nieuwsgaring en informatieverstrekking
van artikel 10.1 E.V.R.M.
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Artikel 10.1 – Vrijheid van meningsuiting – Journalist – Recht op nieuwsgaring en
bronnengeheim – Wettelijke beperkingen – Artikel 460ter Sw. – Verbod om misbruik te
maken van door inzage van het strafdossier verkregen inlichtingen – Verenigbaarheid.
De omstandigheid dat artikel 10.1 E.V.R.M. ook de nieuwsgaring en het bronnengeheim
van de journalist waarborgt, belet niet dat de wettelijke beperkingen aan de vrijheid van
meningsuiting, die beantwoorden aan de vereisten en doeleinden van artikel 10.2
E.V.R.M., ook voor hem gelden; de veroordeling wegens inbreuk op artikel 460ter
Strafwetboek levert derhalve geen miskenning op van de uit artikel 10.1 E.V.R.M.
afgeleide persvrijheid.
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Vrijheid van meningsuiting – Bij wet voorziene beperking – Beoordeling door de rechter.
De rechter moet niet alleen oordelen of een door de wet gestelde beperking aan de in
artikel 10.1 E.V.R.M. bedoelde vrijheden in concreto beantwoordt aan de vereisten en
doeleinden van artikel 10.2 E.V.R.M., hij moet tevens in concreto nagaan of de door hem
op te leggen sanctie evenredig is met de vermelde doeleinden.
7 december 2004
P.2004.1006.N
nr. 594
Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk proces.
Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet
worden afgeleid uit het feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van
de maatschappij een openbare dienst vervullen, die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, door de Staat worden
bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden aan
de studie van het dossier voor de terechtzittingen geen specifieke vergoeding hebben
ontvangen in het kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand". (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Eerlijk proces – Eerbiediging – Beoordeling.
De eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, dat is
vastgelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. wordt beoordeeld met
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inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier –
Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de
maatschappij, een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds, de vervolgde
persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de omstandigheid dat het O.M.
tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te nemen
van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een
eerlijk proces (Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 14.1 en 14.3, b Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Eerlijk proces.
Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke
partijen tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid
gekregen heeft om in een akte van verdediging te antwoorden op de akte van
beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te maken over hun
verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te
repliceren, vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de
burgerlijke partijen aangevoerde middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op
de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord gekregen heeft, kan hij niet beweren
dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Redelijke termijn.
De redelijke termijn, bedoeld in art. 5.3 E.V.R.M., heeft enkel betrekking op de
voorlopige hechtenis, en niet op de vaststelling van de straf. (Art. 5.3 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Beoordeling.
De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld, dat
is vastgelegd in de artikelen 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. is een plicht voor de rechters
die uitspraak moeten doen over de gegrondheid van de beschuldiging en wordt beoordeeld
met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
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Strafzaken – Vermoeden van onschuld.
De omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in de publieke opinie is miskend, heeft
niet tot gevolg dat de rechter de artikelen 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. en het
algemeen beginsel van het recht van verdediging heeft geschonden; noch uit het feit dat
een mediacampagne zonder voorgaanden is gevoerd noch uit de duur van de voorlopige
hechtenis, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit de weergave in de
pers van bepaalde passages uit het strafdossier of van een opiniepeiling kan worden
afgeleid dat de jury of de magistraten waaruit het hof van assisen bestaat niet onpartijdig
zijn geweest of het vermoeden van onschuld hebben miskend (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 6.3.b – Strafzaken – Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de
verdediging.
Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben
gekregen die zij nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening
worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als
tijdens de terechtzittingen, maar ook met de omvang en de complexiteit van de zaak (Art.
6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Vaststelling van de straf – Veroordelend arrest –
Cassatieberoep – Cassatiemiddel – Redelijke termijn – Nieuw middel.
Wanneer de beschuldigde voor het hof van assisen niet heeft aangevoerd dat de redelijke
termijn was overschreden, kan het middel, dat aan het arrest verwijt bij de straftoemeting
geen rekening te hebben gehouden met die overschrijding, niet voor de eerste maal voor
het Hof van Cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 6.1
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij art. 312 Sv. voorgeschreven eed hebben
afgelegd dat zij geen afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de
belangen van de maatschappij die hem beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding
zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij geen gehoor zouden geven
aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op grond
van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun
innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en
rechtschapen mens betaamt, zijn noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld
van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand van magistraten, noch de
omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot
onafhankelijkheid en onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in
de pers (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden.)
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15 december 2004

P.2004.1189.F

nr. 612

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14.2 – Vermoeden van onschuld – Voorlopige hechtenis – Handhaving – Eerste
beslissing – Wettigheid van het aanhoudingsbevel – Onjuiste redenen –
Onderzoeksgerechten – Opdracht – Toezicht.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn
bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste
te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de
onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld miskend heeft, aangezien die miskenning
geen onherstelbaar gebrek is (Artikelen 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Artikel 14 – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping, schorsing of herziening van
voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing van de Commissie – Aard van de
beslissing.
De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak
doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke
invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een beslissing op de
strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op
de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10
Wet 5 maart 1998.)
16 maart 2004
P.2004.0044.N
nr. 147
Artikelen 9, 10 en 14.1 – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Toepassing.
De artikelen 9, 10 en 14.1, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing inzake voorwaardelijke
invrijheidstelling (Artikelen 9, 10 en 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 maart 2004
P.2004.0210.F
nr. 151
Artikel 14.7 – "Non bis in idem".
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan
niemand een tweede keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de
wetsomschrijving die men aan dat feit geeft en het opzet van de dader (Art. 14.7
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Artikel 15 – Strafzaken – Strafbepaling – Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving – Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling
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toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun
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. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek; Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Artikel 6 – Artikel 6.1 – Recht op het leven – Hof van Assisen – Behandeling ter zitting –
Toepassing.
De artikelen 14 E.V.R.M. en 6.1 I.V.B.P.R., alsook de artikelen 10 en 11 Gw. vereisen
noch de motivering van de schuldverklaring, noch de rechtspleging in twee instanties,
noch de verschijning voor gerechten die uitsluitend zijn samengesteld uit permanente
magistraten.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Artikel 14, I.V.B.P.R. – Artikel 14.3, b – Recht van verdediging – Hof van Assisen –
Verklaring van de jury – Antwoord op de vragen – Geen redengeving.
De artikelen 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M., en 14.3, b, I.V.B.P.R., alsook art. 149 Gw., zelfs als
ze samen gelezen worden met de voormelde verdragsbepalingen, verplichten de jury
geenszins om haar antwoorden met redenen te omkleden
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Artikel 14.7 – "Non bis in idem" – Artikel 65, tweede lid, Sw. – Verenigbaarheid.
De feitenrechter die, in toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, enkel voor de
feiten die bij hem aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet heeft geoordeeld,
een bijkomende straf uitspreekt indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor
het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te beoordelen feiten niet streng genoeg is,
berecht of bestraft de beklaagde geen tweede maal voor feiten waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of
vrijgesproken, zodat het bepaalde in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek niet strijdig is
met artikel 14.7 I.V.B.P.R.
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Artikel 14 – Artikel 14.3.c – Redelijke termijn – Overschrijding – Mogelijkheid om deze
overschrijding aan te voeren voor de strafrechter – Artikel 13 E.V.R.M. – Daadwerkelijke
rechtshulp.
De in België voor de beklaagde bestaande mogelijkheid om bij de strafrechter de
overschrijding van de redelijke termijn, bepaald in artikel 6.1 E.V.R.M. en in artikel
14.3.c I.V.B.P.R., aan te voeren, biedt aan de beklaagde de door artikel 13 E.V.R.M.
gewaarborgde daadwerkelijke rechtshulp.
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Artikel 14.1, I.V.B.P.R. – Gerechtelijk onderzoek – Technische bijstand – Participatie van
overheidsambtenaren – Burgerlijke partijstelling van die overheid.
Uit de technische bijstand die ambtenaren van de Franse Gemeenschap, die optreedt als
burgerlijke partij tegen de inverdenkinggestelde, in het kader van een gerechtelijk
onderzoek hebben verleend, kan niet worden afgeleid dat laatstgenoemde in de
onderzoeksfase geen recht op een eerlijk proces heeft gehad. (Art. 14.1 Internationaal
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Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
13 oktober 2004
P.2004.1115.F
nr. 479
Artikel 14 – Artikel 14, § 3, g – Strafzaken – Beklaagde – Recht op stilzwijgen –
Toepassing.
De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre hij
uitspraak doet over de gegrondheid van de beschuldiging; de rechter mag, na de
beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij de aard en de maat van de straf met
redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht van verdediging van beklaagde schendt,
alle gegevens eigen aan diens persoon in aanmerking mag nemen, met name het
ontbreken van spijt, op voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich
heeft verdedigd (Art. 14, § 3, g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981.)
20 oktober 2004
P.2004.0982.F
nr. 493
Artikel 15 – Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Artikel 15 – Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Artikel 17 – Onschendbaarheid van de woonplaats – Journalist – Huiszoeking –
Regelmatigheid.
Een huiszoeking blijkt niet onregelmatig te zijn en is niet in strijd met de artikelen 8
E.V.R.M. en 17 I.V.B.P.R., alleen omdat zij betrekking heeft op een beroepsjournalist, in
zoverre het onderzoek is geopend wegens miskenning van het beroepsgeheim en
omkoping en in zoverre de rechters hebben vastgesteld dat die journalist bij de zaak is
betrokken als dader of mededader. (Art. 8 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 17 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
1 december 2004
P.2004.1305.F
nr. 581
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Artikel 14.1 – Strafzaken – Hof van Assisen – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Aangezien de juryleden afzonderlijk de bij art. 312 Sv. voorgeschreven eed hebben
afgelegd dat zij geen afbreuk zouden doen aan de belangen van de beschuldigde of aan de
belangen van de maatschappij die hem beschuldigt, dat zij met niemand in verbinding
zouden komen voordat hun verklaring was afgelegd, dat zij geen gehoor zouden geven
aan haat of kwaadwilligheid, aan vrees of genegenheid, dat zij zouden beslissen op grond
van de aangevoerde bezwaren en de middelen van verdediging, naar hun geweten en hun
innige overtuiging, met onpartijdigheid en vastberadenheid zoals het een vrij en
rechtschapen mens betaamt, zijn noch de omstandigheid dat de juryleden over de schuld
van de beschuldigden beraadslagen zonder de bijstand van magistraten, noch de
omstandigheid dat zij "geen enkele ervaring of (...) bijzondere opleiding" hebben een
reden om hen ervan te verdenken dat zij tekortgeschoten zouden zijn aan hun plicht tot
onafhankelijkheid en onpartijdigheid in een zaak waarvan het proces reeds is gevoerd in
de pers (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Eerlijk proces – Eerbiediging – Beoordeling.
De eerbiediging van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces, dat is
vastgelegd in de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. wordt beoordeeld met
inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het
dossier – Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Gelet op het fundamentele verschil tussen, enerzijds, het O.M. dat, in het belang van de
maatschappij, een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met het instellen van de strafvordering en, anderzijds, de vervolgde
persoon die zijn persoonlijk belang verdedigt, houdt de omstandigheid dat het O.M.
tijdens het onderzoek meer tijd heeft gekregen dan de beschuldigde om inzage te nemen
van het strafdossier geen schending in van het algemeen beginsel van het recht op een
eerlijk proces (Art. 6.1 en 6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 14.1 en 14.3, b Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec.
1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Hof van Assisen – Eerlijk proces.
Aangezien de beschuldigde voor het hof van assisen de door het O.M. en de burgerlijke
partijen tegen hem ingebrachte gegevens vrij heeft kunnen betwisten, de mogelijkheid
gekregen heeft om in een akte van verdediging te antwoorden op de akte van
beschuldiging, vragen te stellen aan de getuigen en opmerkingen te maken over hun
verklaringen, zelf andere getuigen aan te brengen, te antwoorden en vervolgens te
repliceren, vooreerst op de in de vorderingen van het O.M. en de pleidooien van de
burgerlijke partijen aangevoerde middelen, en daarna op de vorderingen met het oog op
de straftoemeting, waarbij hij altijd het laatste woord gekregen heeft, kan hij niet beweren
dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijk proces. (Art. 14.1 Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
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goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981; Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk
proces.
Een miskenning van het algemeen beginsel van het recht op een eerlijk proces kan niet
worden afgeleid uit het feit alleen dat de magistraten van het O.M., die in het belang van
de maatschappij een openbare dienst vervullen, die verband houdt met de opsporing van
strafbare feiten en met de instelling van de strafvordering, door de Staat worden
bezoldigd, terwijl de raadslieden van de beschuldigde "voor de opdrachten verbonden aan
de studie van het dossier voor de terechtzittingen geen specifieke vergoeding hebben
ontvangen in het kader van de wet op de kosteloze rechtsbijstand". (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.3, b – Strafzaken – Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de
verdediging.
Om te bepalen of de beschuldigde of zijn raadsman wel het recht en de faciliteiten hebben
gekregen die zij nodig hebben ter voorbereiding van hun verdediging, moet rekening
worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die hun werden gegeven zowel voor als
tijdens de terechtzittingen, maar ook met de omvang en de complexiteit van de zaak (Art.
6.3, b Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Art. 14.3, b Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van
15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.2 – Strafzaken – Vermoeden van onschuld.
De omstandigheid dat het vermoeden van onschuld in de publieke opinie is miskend, heeft
niet tot gevolg dat de rechter de artikelen 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. en het
algemeen beginsel van het recht van verdediging heeft geschonden; noch uit het feit dat
een mediacampagne zonder voorgaanden is gevoerd noch uit de duur van de voorlopige
hechtenis, noch uit de verklaringen van overheidsinstanties, noch uit de weergave in de
pers van bepaalde passages uit het strafdossier of van een opiniepeiling kan worden
afgeleid dat de jury of de magistraten waaruit het hof van assisen bestaat niet onpartijdig
zijn geweest of het vermoeden van onschuld hebben miskend (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612
Artikel 14.2 – Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Beoordeling.
De eerbiediging van het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld, dat
is vastgelegd in de artikelen 6.2 E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. is een plicht voor de rechters
die uitspraak moeten doen over de gegrondheid van de beschuldiging en wordt beoordeeld
met inachtneming van de rechtspleging in haar geheel (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
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York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
15 december 2004
P.2004.1189.F

nr. 612

ALLERLEI
Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht.
Noch een rechtsweigering, noch een schending van de artikelen 4.2, 5.1, c, en 14, Verdrag
10 dec. 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de W. 5 aug. 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht de onttrekking van de zaak
aan het Belgisch gerecht regelt, aangezien de procedure in dat geval kan worden
voortgezet voor andere gerechten; het staat evenwel niet aan het Hof uitspraak te doen
over de "minimale waarborgen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en organisatie"
die deze gerechten zouden kunnen bieden (Art. 5 Gerechtelijk Wetboek; Art. 258
Strafwetboek; Artikelen 4.2, 5.1, c, en 14 Verdrag 10 dec. 1984 tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Ongelijke behandelingen – Begrip
– Objectieve en redelijke rechtvaardiging – Legitimiteits– en proportionaliteitstoets door
de rechter.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, vereist dat het om ongelijke behandelingen door
de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder meer duidelijk is dat
zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de
aard zelf van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, zodat zij geen
nadere legitimiteits– en proportionaliteitstoets door de rechter behoeven. (Artikelen 1, 2,
2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Aanzetting tot discriminatie,
rassenscheiding, haat of geweld – Nationale afstamming.
Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1° en 2° van de
Wet van 30 juli 1981, dat verschillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of
geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming straft,
bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de vreemde nationaliteit. (Art.
1, tweede lid, 1° en 2° Racismewet 30 juli 1981.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de Grondwet
– Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Middel dat
berust op een onjuiste uitlegging.
Een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof die uitgaat van de onderstelling dat de daden
van discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt
hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, voor
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objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits– en
proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op een onjuiste uitlegging van dat
artikel, zodat het Hof van cassatie de vraag niet moet stellen (Artikelen 1, 2, 2bis en 3
Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Uitzonderingen – Publiek debat – Politieke partij.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt geen uitzonderingen met betrekking tot
het publieke debat en de bijzondere plaats van de politieke partij of het politiek
samenlevingsmodel. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Vereisten –
Zelfstandig misdrijf.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, is een zelfstandig misdrijf dat niet vereist dat de
beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of
verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan hij zijn
medewerking verleent, werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of
veroordeeld. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Voorzienbaarheid.
De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie
bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan
wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, laat toe aan de
beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" op voorhand te
kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel. (Art. 7
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 1 – Artikel 3 – Bestaanbaarheid met de
Grondwet – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verdrag Rechten van de Mens – Vrijheid
van meningsuiting – Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen – Primauteit
– Verplichting van het Hof van Cassatie.
Vermits het E.V.R.M. dat de vrijheid van mening, van vergadering en van vereniging
waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en de Grondwet, waarop het
E.V.R.M. primeert, geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van die vrijheden dan
deze gesteld door het E.V.R.M., moet het Hof van cassatie een prejudiciële vraag naar de
bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet,
niet stellen. (Artikelen 10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten
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van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli
1981; Art. 444 Strafwetboek; Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Discriminatie of segregatie.
Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, zijn
gradaties van discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de Wet van 30 juli
1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en
herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden
genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn
medewerking verleent (Artikelen 1, eerste lid, en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Rassendiscriminatie – Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Belgische rechtsorde –
Wet 30 juli 1981.
Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft
of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan
zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, zet artikel 4, a), van het Verdrag
van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie om in de
Belgische rechtsorde. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart 1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Rechten van de mens en fundamentele vrijheden – Erkenning – Belgische rechtsorde –
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Toepassingsveld.
De strafbepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juni 1981, dat strafbaar stelt hij die
behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of
segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, is
toepasselijk van zodra vaststaat dat de door de groep of vereniging verkondigde
discriminatie betrekking heeft op rechten van de mens en fundamentele vrijheden
waarvan een burger in de Belgische rechtsorde effectief de erkenning, het genot en de
uitoefening heeft. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Rassendiscriminatie – Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Toepassingsveld.
De bepaling van artikel 1.2 van het Verdrag van New York van 7 maart 1966 die inhoudt
dat dit verdrag niet van toepassing is op vormen van onderscheid, uitsluiting, beperking of
voorkeur die door een Staat die partij is bij dit verdrag in acht worden genomen tussen
onderdanen en niet–onderdanen, laat particulieren niet toe een dergelijk onderscheid,
uitsluiting, beperking of voorkeur te maken. (Art. 1.2 Internationaal verdrag inzake de
uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart
1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Bestanddelen – Politiek misdrijf.
Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar
stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in
artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking
verleent, een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of
vereniging verkondigde discriminatie of segregatie een rechtstreekse aantasting van de
politieke instellingen tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of
medewerken aan zodanige groep of vereniging dit gevolg heeft of kan hebben. (Artikelen
1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 150 Grondwet 1994; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Vrijheid van meningsuiting – Vrijheid van vergadering en vereniging – Beperkingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de vrijheid van meningsuiting,
vergadering en vereniging niet in op een wijze die strijdig is met het E.V.R.M. (Artikelen
10 en 11 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Rassendiscriminatie – Verdrag van New York van 7 maart 1966 – Belgische rechtsorde.
Artikel 4, a), van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van
rassendiscriminatie, waardoor alle Staten die partij zijn bij dit verdrag zich ertoe
verbinden bij wet strafbaar te verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van
denkbeelden die gegrond zijn op rassuperioriteit of rassenhaat, aanzetting tot
rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht
tegen een ras of een groep van personen van een andere huidskleur of etnische
afstamming, alsook het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten,
waaronder inbegrepen de financiering ervan, heeft geen rechtstreekse werking in de
Belgische rechtsorde. (Art. 4, a) Internationaal verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie, gedaan te New York op 7 maart 1966.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbare gedragingen – Politieke
partij – Wet 4 juli 1989 – Controle verkiezingsuitgaven – Dotaties – Aangewezen
instelling.
Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan
de voorwaarden van de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk, aanwijst die de krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende
dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou beschikken over het al dan
niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de
Wet van 30 juli 1981. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
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Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt duidelijk welke gedragingen het
strafbaar stelt, zodat aan het legaliteitsbeginsel en aan de voorzienbaarheid is voldaan.
(Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen –
Doelstelling.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, beoogt niet of heeft niet tot gevolg dat het
publieke debat waarbij een politieke partij discussie voert over naturalisatie, asiel en
samenlevingsproblemen in verband met de aanwezigheid van steeds groter wordende
groepen vreemdelingen op Belgisch grondgebied, verboden of strafbaar is. (Artikelen 1,
2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Omvang.
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot de aan de beklaagde ten laste gelegde
feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag van de
strafrechtelijke beslissing uitmaken
12 februari 2004
C.2001.0013.N
nr. 75
Uitvoerbare beslissing tot uitdrijving – Tenuitvoerlegging – Kort geding.
Wanneer de kort–gedingrechter in een geval dat hij spoedeisend acht bij voorraad
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van een uitvoerbare rechterlijke beslissing, mag
hij het gezag van rechterlijk gewijsde dat aan die beslissing toekomt niet miskennen
(Artikelen 25 en 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 februari 2004
C.2001.0522.N
nr. 107
Onderzoeksrechter – Beschikkingen genomen met toepassing van artikel 61quinquies Sv.
– Voorlopig karakter.
De beschikkingen van de onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel
61quinquies Wetboek van Strafvordering doen geen uitspraak over de gegrondheid van de
strafvordering en zijn slechts voorlopig zodat die beslissingen geen gezag van gewijsde
hebben
6 april 2004
P.2003.1667.N
nr. 186
Nieuwe veroordeling voor hetzelfde materiële feit – Algemeen rechtsbeginsel – "Non bis
in idem".
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan
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niemand een tweede keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de
wetsomschrijving die men aan dat feit geeft en het opzet van de dader (Art. 14.7
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Douane en accijnzen – Accijnzen – Vordering tot betaling van ontdoken rechten –
Vrijsprekend vonnis – Hoger beroep van de vervolgende partij op civielrechtelijk gebied.
Het gezag van gewijsde van de beslissing inzake douane en accijnzen die, op de
strafvordering, de beklaagde vrijspreekt, strekt zich niet uit tot de vordering tot betaling
van de ontdoken rechten die door de vervolgende partij voor de rechter in hoger beroep
wordt gebracht
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Exceptie.
Om te beslissen of de exceptie van het gewijsde aanneembaar is dient met name erop te
worden gelet of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de
vroegere beslissing ongedaan te maken (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.)
27 mei 2004
C.2003.0069.N
nr. 290
Strafvordering – Wettelijke grondslag.
Het gezag van gewijsde, aangaande de strafvordering, wordt niet geregeld door de
artikelen 23 e.v. Ger. W. (Artikelen 23 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter over de grond
van de strafvordering gezag van gewijsde
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan van de aan
beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken; het vonnis dat steunt
op de door de strafrechter gegeven omschrijving van de maatregel tot opschorting van de
uitspraak van de veroordeling en diens verwijzing naar art. 65 Sw., verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht dat de strafrechter definitief gevonnist heeft dat de telastlegging
alcoholemie in oorzakelijk verband stond met de schade
23 september 2004
C.2003.0451.F
nr. 431
Zelfde partijen – Voorwerp van een vordering waarover beslist is niet hetzelfde als dat
van een latere.
Uit het feit dat het voorwerp van een rechtsvordering waarover definitief is beslist, niet
hetzelfde is als dat van een latere rechtsvordering tussen dezelfde partijen, volgt niet
noodzakelijk dat die identiteit niet kan bestaan t.a.v. enige aanspraak of betwisting van
een partij in de ene of de andere instantie, noch dat de rechter, derhalve, een aanspraak
kan aannemen, waarvan de grondslag onverenigbaar is met het vroegere gewijsde (Art. 23
Gerechtelijk Wetboek.)
30 september 2004
C.2002.0420.F
nr. 443
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Een beslissing op de strafvordering heeft gezag van gewijsde zodra zij is gewezen
21 december 2004
P.2004.1357.N
nr. 622

KRACHT VAN GEWIJSDE
Een beslissing op de strafvordering verkrijgt kracht van gewijsde wanneer daartegen geen
rechtsmiddel meer openstaat
21 december 2004
P.2004.1357.N
nr. 622

ALLERLEI
Strafzaken – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op
een vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Arbitragehof volgt dat, in strafzaken,
het beroep tot intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit
beroep gericht is, tezelfdertijd:1) een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot
een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van
veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de bekendmaking van
het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op
het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van
het verzoekschrift tot intrekking
20 april 2004
P.2003.1537.N
nr. 209

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Onpartijdigheid van de rechter – Algemeen rechtsbeginsel.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een grondregel
van de rechterlijke organisatie; dit houdt voor de rechtzoekenden de waarborg in dat de
rechter de wet op een gelijke wijze zal toepassen
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Onpartijdigheid van de rechter – Onderzoeksrechter.
De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn
volledige onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan
wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à decharge; de onderzoeksrechter
houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van
partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Samenstelling van het rechtscollege –
Uitspraak van het vonnis.
De rechter die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van een vonnis waarover hij
mede heeft beraadslaagd, kan op het ogenblik van de uitspraak alleen worden vervangen
door een andere rechter die de voorzitter van het gerecht heeft aangewezen (Artikelen 319
en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 juni 2004
S.2004.0001.F
nr. 322
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BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidsgerechten – Kamers – Samenstelling – Verzoening – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering
–
Ziektekostenverzekering
–
Overeenkomst
–
Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en verplichtingen – Betwisting.
De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met
de rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en
administratieve betrekkingen tussen de verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen
regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en de zorgverleners die tot die
overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis nemen van
die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het
arbeidshof en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (Artikelen 42,
49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet
van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
12 januari 2004
S.2003.0066.F
nr. 15
Samenstelling van het rechtscollege – Uitspraak – Wettig verhinderde rechter –
Alleensprekend rechter – Vervanging.
Uit art. 779 Ger.W. volgt dat, wanneer een alleenrechtsprekende rechter wettig verhinderd
is een vonnis uit te spreken, het vonnis dat gewezen is door de rechter die hem voor de
uitspraak vervangt, nietig is wanneer niet is vastgesteld dat de wettig verhinderde
alleenrechtsprekende rechter heeft beraadslaagd (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
21 oktober 2004
C.2004.0171.F
nr. 496

STRAFZAKEN
Samenstelling van het rechtscollege – Uitstel van de zaak – Beslissing over de grond van
de zaak.
Het is niet vereist dat de rechter die mede beraadslaagd heeft en die op het ogenblik van
de uitspraak van het arrest wettig verhinderd is en vervangen wordt ingevolge bevelschrift
van de eerste voorzitter van het hof van beroep, aanwezig is op de zittingen waarop de
zaak wegens verder beraad op een latere datum wordt uitgesteld (Art. 779 Gerechtelijk
Wetboek.)
3 februari 2004
P.2003.1427.N
nr. 56
Samenstelling van de zetel – Tegenstrijdige vermeldingen.
Wanneer de rechters die de beslissing hebben ondertekend diegenen zijn die, bij de lezing
van de processen–verbaal van de terechtzittingen, het onderzoek van de zaak hebben
bijgewoond, kan het Hof de eerbiediging van art. 779, eerste lid, Ger. W., vaststellen, ook
al vermeldt het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de beslissing is uitgesproken,
door een verschrijving, een andere samenstelling van de zetel (Artikelen 779, eerste lid,
en 782 Gerechtelijk Wetboek.)
18 februari 2004
P.2003.1454.F
nr. 86
Samenstelling van de zetel – Eerlijk proces – Vonnisgerecht – Verwijderde stukken.
Noch art. 6.1, E.V.R.M., noch enige andere bepaling verplichten het vonnisgerecht uit het
dossier van de rechtspleging de stukken van het onderzoek te verwijderen, waarop het
heeft beslist geen acht te slaan, wegens de onregelmatigheid waardoor ze, volgens dat
gerecht, zijn aangetast; de wet verbiedt niet de rechters die een dergelijke beslissing
hebben genomen, in het rechtscollege te behouden (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
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bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 april 2004
P.2004.0124.F

nr. 211

Samenstelling van het rechtscollege – Tegenstrijdige vermeldingen.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan vaststaat dat het bestreden
vonnis is gewezen en ondertekend door de rechters die de zaak hebben behandeld en
erover hebben geoordeeld, doet daaraan niet af dat het proces–verbaal van de
terechtzitting, waarop het vonnis is uitgesproken, een andere samenstelling van het
rechtscollege vermeldt (Art. 779 Gerechtelijk Wetboek.)
29 juni 2004
P.2004.0491.N
nr. 366
Samenstelling van de zetel – Artikel 779, Ger.W. – Toepassing in strafzaken – Hof van
Assisen.
Artikel 779 van het Wetboek van Strafvordering is van toepassing in strafzaken
6 oktober 2004
P.2004.0952.F

nr. 462

Samenstelling van de zetel – Hof van Assisen – Wijziging in de samenstelling van de zetel
– Verplichting het debat volledig te hervatten – Ontslag van die verplichting.
Het Hof van assisen waarvan de zetel tijdens het debat werd gewijzigd is slechts ontslagen
van de verplichting het debat volledig te hervatten wanneer de magistraat die is
verhinderd, wordt vervangen door een magistraat die aan het debat heeft deelgenomen in
de hoedanigheid van voorzitter of daartoe afgevaardigd of aangewezen plaatsvervangend
assessor. (Artikelen 120, derde lid, 121, derde lid, en 779, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
6 oktober 2004
P.2004.0952.F
nr. 462
Gerecht – Samenstelling van de zetel – Beslissing alvorens recht te doen – Heropening
van het debat – Welbepaald onderwerp – Voortzetting – Latere beslissing die uitspraak
doet over de vordering – Wettigheid.
Het eindvonnis moet, in beginsel, niet door dezelfde rechters worden gewezen als
degenen die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht te
doen is voorafgegaan of op het ogenblik van de uitspraak ervan (Art. 779 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 oktober 2004
P.2004.0741.F
nr. 491
Gerecht – Samenstelling van de zetel – Beslissing alvorens recht te doen – Heropening
van het debat teneinde een partij te dagvaarden – Latere beslissing die uitspraak doet
over de vordering – Dezelfde rechters.
Een heropening van het debat, die wordt bevolen teneinde een partij te dagvaarden die
niet was gedagvaard, brengt geen enkele beperking met zich mee wat het onderwerp van
het debat betreft, maar heeft daarentegen tot doel dat het debat volledig en op tegenspraak
wordt hernomen voor een zetel waarvan artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek niet eist dat hij, in een dergelijk geval, uit dezelfde rechters is samengesteld.
(Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
20 oktober 2004
P.2004.0741.F
nr. 491
Gerecht – Samenstelling van de zetel – Beslissing alvorens recht te doen – Latere
eindbeslissing – Dezelfde rechters.
Het eindvonnis moet, in beginsel, niet door dezelfde rechters worden gewezen als
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degenen die zitting hebben gehouden tijdens het debat dat aan het vonnis alvorens recht te
doen is voorafgegaan of op het ogenblik van de uitspraak ervan (Art. 779 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 oktober 2004
P.2004.0741.F
nr. 491
Samenstelling van het rechtscollege – Neerlegging van conclusie – Verdaging naar een
latere terechtzitting – Anders samengesteld rechtscollege – Hervatting van het debat –
Vermeldingen in het proces–verbaal van de terechtzitting en in het vonnis – Geen
nietigheid.
De naleving van het beginsel volgens welk het vonnis enkel kan worden gewezen door de
rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond vereist niet dat, na neerlegging
en voorlezing van de conclusie voor een anders samengesteld rechtscollege, in het
proces–verbaal van de latere terechtzitting wordt vermeld dat het debat volledig voor dat
rechtscollege werd hervat, noch dat de vroeger neergelegde conclusie voor het
rechtscollege is hernomen, wanneer de voormelde omstandigheden blijken uit de
vermeldingen van het proces–verbaal van de terechtzitting en van het vonnis (Art. 779,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
27 oktober 2004
P.2004.0765.F
nr. 512

TUCHTZAKEN
Advocaat – Tuchtraad van beroep – Beperking van de mededinging – Verwijzing hof van
beroep te Brussel.
De tuchtraad van beroep die vaststelt dat moet worden nagegaan of eventuele
concurrentiebeperkende maatregelen kunnen aanvaard worden omdat die noodzakelijk
zijn voor de goede uitoefening van het beroep van advocaat en een zelfde resultaat niet
kan worden bereikt door een minder beperkende maatregel is niet gehouden om de
uitspraak uit te stellen en het hof van beroep te Brussel te raadplegen. (Art. 42bis Wet 1
juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde der Advocaten – Bevoegdheid – Aanvraag tot het verkrijgen van uitstel
bedoeld in artikel 1244, B.W..
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de raad van de Orde gematigd uitstel te verlenen
voor de betaling van een schuld van een advocaat aan een andere schuldeiser. (Art. 456
Gerechtelijk Wetboek; Art. 1244 Burgerlijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde der Advocaten – Kennisneming van de zaak – Stafhouder –
Hoedanigheid.
De raad van de Orde van Advocaten neemt door toedoen van de stafhouder kennis van de
tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de
procureur–generaal; de stafhouder treedt op als een orgaan van de Orde maar heeft als
dusdanig niet de hoedanigheid van rechter. (Art. 457 Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde der Advocaten – Bevoegdheid – Beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid.
De raad van de Orde van Advocaten heeft opdracht om de eer van de orde op te houden,
de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan het beroep ten
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grondslag liggen, te handhaven, de inbreuken daarop en de tekortkomingen
tuchtrechterlijk te beteugelen of te straffen, onverminderd het optreden van de
rechtbanken, indien daartoe grond bestaat; de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid zijn niet beperkt uitsluitend tot de concrete kwaliteit van de
dienstverlening door een advocaat. (Art. 456 Gerechtelijk Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355
Raad van de Orde der Advocaten – Bevoegdheid – Wettelijke opdrachten.
De tuchtraad van beroep die met inachtneming van de eisen van de Mededingingswet en
van de regels van de deontologie het verplicht aansluiten op de collectieve polissen
betreffende beroepsaansprakelijkheid en de ziekte– en ongevallenverzekering beoordeelt,
kan de handhaving van een zekere solidariteit tussen advocaten en de verplichte
aansluiting bij groepspolissen beschouwen als behorende tot de opdrachten die de
wetgever limitatief aan de Orde heeft toevertrouwd. (Artikelen 443 en 456 Gerechtelijk
Wetboek.)
24 juni 2004
D.2002.0022.N
nr. 355

RECHTERLIJKE TUCHT
Tuchtvordering – Plaatsvervangend rechter – Aanbod van ontslag.
De omstandigheid dat een plaatsvervangend rechter zijn ontslag heeft aangeboden belet
de uitoefening van de tegen hem ingestelde tuchtvordering niet (Art. 419 Gerechtelijk
Wetboek.)
6 mei 2004
D.2004.0004.N
nr. 242
Magistraat – Gedrag – Aard – Waardigheid van het ambt – Sanctie – Plaatsvervangend
rechter – Aanranding van de eerbaarheid – Tuchtstraf.
Het gedrag van de magistraat die anderen moet berechten, moet boven elke verdenking
verheven zijn; door een gedrag dat het vertrouwen van de rechtzoekende heeft aangetast
doet de magistraat afbreuk aan de waardigheid van zijn ambt en is hij niet meer waardig
deel te nemen aan de uitoefening van de rechterlijke macht (Artikelen 404, 405, 409, 417
tot 420, en 422 tot 426 Gerechtelijk Wetboek.)
6 mei 2004
D.2004.0004.N
nr. 242
Plaatsvervangende rechter in het vredegerecht – Strafrechtelijke veroordeling –
Waardigheid van het ambt – Ontzetting.
De plaatsvervangende rechter in het vredegerecht die bij een in kracht van gewijsde
getreden arrest is veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen, heeft afbreuk gedaan aan
de waardigheid van zijn ambt en is niet meer waardig deel te nemen aan de uitoefening
van de rechterlijke macht (Artikelen 404, 405 en 409 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2004
D.2004.0011.N
nr. 501

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
"Standstill"–verplichting.
De "standstill"–verplichting is geen algemeen rechtsbeginsel
14 januari 2004
P.2003.1310.F

nr. 19
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Vermoeden van onschuld – Opsporingsonderzoek – Feiten van oplichting – Sepot –
Gevolg op burgerlijk gebied.
Het vermoeden van onschuld wordt niet geschonden wanneer feiten, die het voorwerp
uitmaakten van een strafonderzoek voor oplichting dat door het openbaar ministerie
geseponeerd werd, op burgerlijk gebied als oplichting worden ingeroepen tegen de
persoon tegen wie het onderzoek werd gevoerd (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
22 januari 2004
C.2002.0236.N
nr. 38
Openbare dienst – Continuïteit – Doel.
Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst strekt er alleen
toe de bestendigheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren en
houdt niet noodzakelijk in dat de dienstverlening waarop de burger aanspraak kan maken
ononderbroken of permanent moet zijn
12 februari 2004
C.2001.0248.N
nr. 77
Openbare dienst – Continuïteit – Energie – Levering.
Het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst verplicht de
overheid niet erover te waken dat energie te allen tijde zonder onderbreking wordt
geleverd door de marktoperatoren die een concessie voor levering van energie hebben
gekregen
12 februari 2004
C.2001.0248.N
nr. 77
Rechtshandelingen – Stellen van rechtshandelingen voor rekening van een ander –
Optreden als tegenpartij van die ander.
Het is een algemeen rechtsbeginsel dat diegene die voor rekening van een ander
rechtshandelingen moet stellen daarbij niet mag optreden als tegenpartij van die andere;
dergelijke handeling is uit haar aard nietig
18 maart 2004
C.2002.0249.N
nr. 155
"Fraus omnia corrumpit" – Burgerlijke zaken.
Een bedrieglijke akte kan ingevolge het algemeen rechtsbeginsel "Fraus omnia corrumpit"
aan derden noch aan de partijen worden tegengeworpen; laatstgenoemden kunnen
weigeren aan een dergelijke akte uitwerking te verlenen en de schuldenaar beletten het
door hem beoogde, verboden resultaat te bereiken, daartoe hoeft zelfs geen pauliaanse
rechtsvordering op grond van art. 1167 B.W. te worden ingesteld
19 maart 2004
C.2003.0114.F
nr. 157
Algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid – Strafzaken – Strafvordering –
Verjaringstermijn voor de niet–correctionaliseerbare misdaden – Wijziging – Nieuwe
wijziging voor de inwerkingtreding van de wijzigende wet.
Artikel 33 van de programmawet van 5 augustus 2003, dat artikel 5.2 van de wet van 16
juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de
verjaringstermijn voor de niet–correctionaliseerbare misdaden te verlengen, voor de
inwerkingtreding van dit laatste artikel op 1 september 2003 wijzigt, miskent het
algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid niet. (Art. 24 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
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Algemeen rechtsbeginsel van het recht op rechtszekerheid.
Een wet verleent voor haar inwerkingtreding geen rechten en geldt bijgevolg niet als een
vaste gedrags– of beleidsregel van de overheid, die bij de burger gerechtvaardigde
verwachtingen zou opwekken
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Begrip – Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Deskundige – Aanwijzing – Vordering –
Vorm.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de deskundige, alvorens zijn
opdracht te vervullen, bij name moet worden aangeduid in een schriftelijke en
gedagtekende vordering".
7 april 2004
P.2004.0391.F
nr. 193
Rechterlijke organisatie – Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter is een grondregel
van de rechterlijke organisatie; dit houdt voor de rechtzoekenden de waarborg in dat de
rechter de wet op een gelijke wijze zal toepassen
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter – Onderzoeksrechter –
Getuige voor een parlementaire onderzoekscommissie – Beschouwingen over een zaak die
bij hem aanhangig is gemaakt – Gebrek aan onpartijdigheid – Regeling van de
rechtspleging.
Wanneer de onderzoeksrechter die van de zaak heeft kennisgenomen, als getuige is
gehoord door de parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde
criminaliteit in België en hij, naar aanleiding daarvan, over die zaak beschouwingen heeft
gegeven en aldus zijn onpartijdigheidsplicht heeft verzuimd, miskent de kamer van
inbeschuldigingstelling het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de
rechter, wanneer ze oordeelt dat de verklaringen van de onderzoeksmagistraat zijn
geschiktheid om een onpartijdig onderzoek te voeren, niet in het gedrang brengt, en kan
ze derhalve niet beslissen dat de daden van onderzoek die deze magistraat na de datum
van zijn getuigenis heeft gesteld en het verslag dat hij voor de raadkamer heeft uitgebracht
bij de regeling van rechtspleging, regelmatig zijn
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter – Onderzoeksrechter.
De essentiële voorwaarde voor de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter bestaat in zijn
volledige onafhankelijkheid t.a.v. de partijen, zodat hij geen schijn van partijdigheid kan
wekken bij het onderzoek van de feiten à charge of à decharge; de onderzoeksrechter
houdt nooit op een rechter te zijn die bij partijen of bij de algemene opinie geen schijn van
partijdigheid mag wekken; geen enkele omstandigheid ontslaat hem van die verplichting
7 april 2004
P.2003.1670.F
nr. 189
Begrip – Deskundigenonderzoek – Strafzaken – Nietigheid van een deskundigenverslag –
Daaropvolgende deskundigenverslagen – Nietigheidsgrond.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk "de nietigheid van een
deskundigenverslag moet leiden tot de nietigheid van de daaropvolgende
deskundigenverslagen die, zelfs maar gedeeltelijk, gegrond zijn op het nietigverklaarde
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verslag".
7 april 2004

P.2004.0391.F

nr. 193

Strafzaken – Vermoeden van onschuld.
De vermelding dat een feit strafbaar is, impliceert geen enkele beslissing over de schuld
van de personen die het zouden hebben gepleegd en miskent bijgevolg het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het vermoeden van onschuld niet
7 april 2004
P.2004.0260.F
nr. 192
Strafzaken – "Non bis in idem" – Nieuwe veroordeling voor hetzelfde materiële feit.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan
niemand een tweede keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de
wetsomschrijving die men aan dat feit geeft en het opzet van de dader (Art. 14.7
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Strafzaken – Algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken – Nieuwe
veroordeling voor hetzelfde materiële feit.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken kan
niemand een tweede keer voor hetzelfde materiële feit worden veroordeeld, ongeacht de
wetsomschrijving die men aan dat feit geeft en het opzet van de dader (Art. 14.7
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
11 mei 2004
P.2003.1705.N
nr. 248
Misbruik van recht.
Misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en zorgvuldig persoon; er kan sprake zijn van rechtsmisbruik ook wanneer dat recht
mogelijk steunt op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding strafrechtelijk kan
worden gesanctioneerd
10 juni 2004
C.2002.0039.N
nr. 315
Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Recht op stilzwijgen.
Er bestaat geen enkel algemeen beginsel van het recht op stilzwijgen dat verschilt van het
algemeen beginsel van het recht van verdediging.
16 juni 2004
P.2004.0671.F
nr. 332
Administratieve rechtscolleges – Beslissingen – Gezag van gewijsde.
Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van de administratieve
rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht dat niet onder
toepassing valt van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
21 juni 2004
S.2003.0139.N
nr. 343
Afstand.
De afstand van alle rechten, vorderingen en eisen in een dading, heeft alleen betrekking
op het geschil dat tot de dading aanleiding heeft gegeven en de dading regelt alleen de
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geschillen die daarin begrepen zijn; de afstand van een recht wordt niet vermoed en kan
alleen worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn
(Artikelen 2048 en 2049 Burgerlijk Wetboek.)
13 september 2004
C.2003.0540.F
nr. 404
Beginsel "non bis in idem" – Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel
54 – Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten
gepleegd in België en in het buitenland – Afzonderlijke feiten – Prejudicieel geschil –
Vraag om uitlegging.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985, in
samenhang gelezen met artikel 71 van deze overeenkomst, zo moet begrepen worden dat
het met zich meebrengt dat strafbare feiten van invoer en uitvoer van dezelfde verdovende
middelen, indien zij in verschillende overeenkomstsluitende landen zijn begaan, als
afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd zodat in elk van die
overeenkomstsluitende landen vervolging mogelijk blijft, stelt het Hof een prejudiciële
vraag aan het Hof van Justitie van de Europese gemeenschappen. (Artikelen 54 en 71
Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni
1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd –
Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging – Beginsel "non bis in idem".
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of artikel 54 van de Overeenkomst van
19 juni 1990 ter uitvoering van het akkoord van Schengen van 14 juni 1985 toepassing
kan vinden in geval van een onherroepelijk vonnis uit een overeenkomstsluitende partij
dat dateert van voor het van kracht worden van de Schengenuitvoeringsovereenkomst op
die partij, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen. (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het
Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 35 Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de
Europese Unie.)
5 oktober 2004
P.2004.0265.N
nr. 452
"Twijfel komt de beklaagde ten goede".
De twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, is die welke, volgens de rechter,
betrekking heeft op de schuld van voormelde beklaagde aan de hem ten laste gelegde
feiten
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458
Burgerlijke zaken – Beginsel van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan
van hun voorwerp.
Het beginsel "van het verval van de verbintenissen door het teloorgaan van hun voorwerp"
is een algemeen rechtsbeginsel.
14 oktober 2004
C.2003.0454.F
nr. 483
Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Verzoek om aanvullende
onderzoeksverrichtingen – Beoordeling door de bodemrechter.
Noch artikel 6.3.d, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, noch het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging, ontzeggen de bodemrechter de bevoegdheid om de relevantie van
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een vordering tot het stellen van aanvullende onderzoeksverrichtingen te beoordelen (Art.
6.3.d Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.)
20 oktober 2004
P.2004.1209.F
nr. 494
Toepassing van het mildere tuchtrecht.
Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel dat de toepassing van het mildere tuchtrecht
oplegt
22 oktober 2004
D.2003.0021.N
nr. 500
Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die
door de rechter wordt uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is,
zonder redelijke twijfel kunnen weten welke gedragingen ze strafbaar stelt.
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid – Strafzaken – Racisme en xenofobie – Wet 30 juli
1981 – Artikel 3 – Strafbaar gestelde gedragingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt duidelijk welke gedragingen het
strafbaar stelt, zodat aan het legaliteitsbeginsel en aan de voorzienbaarheid is voldaan.
(Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Strafbepaling – Vereisten.
Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

– 278 –
Legaliteitsbeginsel – Strafzaken – Racisme en xenofobie – Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 –
Bestanddelen – Voorzienbaarheid.
De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort
tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie
bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan
wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, laat toe aan de
beklaagde het strafbaar "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" op voorhand te
kennen, en voldoet bijgevolg aan artikel 7 E.V.R.M. en aan het legaliteitsbeginsel. (Art. 7
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden; Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Beginsel van behoorlijk bestuur – Burgerlijke zaken – Recht op rechtszekerheid – Doel –
Grenzen – Wettelijkheidsbeginsel.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de
burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste
gedrags– en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij hem
gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten inlossen; de toepassing van die
beginselen kan in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen
29 november 2004
S.2003.0057.F
nr. 574
Inkomstenbelastingen – Vertrouwensbeginsel of rechtszekerheidsbeginsel – Miskenning –
Voorwaarde – Rechtmatig vertrouwen.
De miskenning van het vertrouwensbeginsel veronderstelt dat het vertrouwen van de
burger ten overstaan van het overheidsoptreden rechtmatig is; dit is niet het geval bij de
belastingplichtige van wie de taxatieambtenaar in het verleden het deel van zijn
beroepsinkomsten behaald in het buitenland niet heeft opgespoord
3 december 2004
F.2002.0053.N
nr. 588

RECHTSBIJSTAND
Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Aanwijzing van een advocaat bij het Hof van
cassatie door de stafhouder van zijn orde – Advies – Verwerping – Bureau voor
rechtsbijstand – Gegrond karakter van de aanspraak – Recht van toegang – Aanwijzing
van een advocaat bij het Hof door het bureau voor rechtsbijstand.
Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan een advocaat bij het Hof
aanwijzen om gratis zijn diensten te verlenen, wanneer het van oordeel is dat het advies
van de advocaat bij het Hof die door de stafhouder van zijn orde is aangewezen, niet lijkt
te moeten worden gevolgd en dat de verzoeker met een redelijke kans op slagen
cassatieberoep kan instellen. (Artikelen 667 en 682 Gerechtelijk Wetboek.)
13 augustus 2004
G.2004.0064.F
nr. 372
Burgerlijke zaken – Cassatieberoep – Aanwijzing van een advocaat bij het Hof van
cassatie – Advies – Niet ontvankelijk middel – Verwerping van het voordeel van
rechtsbijstand – Bureau voor rechtsbijstand – Gegrond karakter van de aanspraak –
Verzoeker – Recht om de rechtspraak van het Hof van cassatie te betwisten.
Het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van cassatie kan beslissen het voordeel van
rechtsbijstand te verlenen, door het advies van de advocaat bij het Hof van cassatie die
door de stafhouder van zijn orde is aangewezen, te verwerpen, wat de ontvankelijkheid
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van het middel betreft, op grond dat de verzoekers het recht hebben rechtspraak van het
Hof van cassatie voor dit Hof te betwisten en dat hun uitlegging van de wet niet onredelijk
lijkt. (Art. 667 Gerechtelijk Wetboek.)
13 augustus 2004
G.2004.0064.F
nr. 372
Behoeftigheid – Verantwoordingsstukken – Mededeling aan de tegenpartij – Inzage op de
griffie.
Geen enkele wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verplicht verzoeker om
rechtsbijstand, om aan de tegenpartij de verantwoordingsstukken van zijn toestand van
behoeftigheid mede te delen; het is voldoende dat deze van die stukken kan kennisnemen
door inzage van het dossier op de griffie.
22 november 2004
G.2004.0067.F
nr. 559

RECHTSMISBRUIK
Misbruik van recht kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en zorgvuldig persoon; er kan sprake zijn van rechtsmisbruik ook wanneer dat recht
mogelijk steunt op wettelijke bepalingen waarvan de overtreding strafrechtelijk kan
worden gesanctioneerd
10 juni 2004
C.2002.0039.N
nr. 315

RECHTSWEIGERING
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht – Onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht.
Noch een rechtsweigering, noch een schending van de artikelen 4.2, 5.1, c, en 14, Verdrag
10 dec. 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing kan worden afgeleid uit het feit alleen dat de W. 5 aug. 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht de onttrekking van de zaak
aan het Belgisch gerecht regelt, aangezien de procedure in dat geval kan worden
voortgezet voor andere gerechten; het staat evenwel niet aan het Hof uitspraak te doen
over de "minimale waarborgen inzake onafhankelijkheid, onpartijdigheid en organisatie"
die deze gerechten zouden kunnen bieden (Art. 5 Gerechtelijk Wetboek; Art. 258
Strafwetboek; Artikelen 4.2, 5.1, c, en 14 Verdrag 10 dec. 1984 tegen foltering en andere
wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.)
19 mei 2004
P.2004.0352.F
nr. 270
Bevoegde rechter – Verplichting de zaak te behandelen.
Tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen om kennis te nemen van
de zaak is het louter verlangen van de leden van het volgens de wet bepaalde gerecht om
geen zitting te hebben in de zaak niet van aard om deze magistraten te ontslaan van hun
verplichting de zaak te behandelen (Art. 5 Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2004
C.2004.0448.N
nr. 545

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Veroordeling in de kosten – Onderscheid – Burgerlijke zaken.
De veroordeling in de kosten is een rechtsgevolg van de veroordeling ten gronde en moet
niet bijzonder gemotiveerd worden tenzij de partijen of een van hen dienaangaande een
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conclusie hebben genomen (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
8 januari 2004
C.2001.0180.N
nr. 5
Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking – Beslissing gegrond
op de rechtspraak van het Hof.
De rechter die de redenen niet vermeldt waarom hij zich bij de rechtspraak van het Hof
van Cassatie aansluit, kent die rechtspraak een algemene en als regel geldende
draagwijdte toe en schendt derhalve artikel 6 Ger. W. (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2004
C.2003.0203.F
nr. 84
Strafzaken – Tegenstrijdigheid.
De tegenstrijdigheid die krachtens art. 149 Gw. aanleiding geeft tot cassatie, is die welke
bestaat hetzij tussen de redenen, hetzij tussen de redenen en het dictum van een zelfde
beslissing, en niet de tegenstrijdigheid die zou kunnen bestaan tussen twee tussenarresten
die opeenvolgend in dezelfde zaak zijn gewezen (Art. 149 Grondwet 1994.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Redenen van een ander vonnis dat niets met de zaak te maken heeft – Verwijzing.
De verwijzing door de rechter, zonder weergave ervan, naar de redenen van een ander
vonnis dat niets met de zaak te maken heeft, stelt het Hof van cassatie niet in staat zijn
toetsing uit te oefenen en voldoet dus niet aan de voorschriften van art. 149 Gw.
25 juni 2004
C.2003.0606.F
nr. 360
Strafzaken – Appelrechters – Autonome redengeving – Nietigheid van het beroepen
vonnis.
De appelrechter neemt de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter niet over,
wanneer hij niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing die hij
bevestigt aanneemt, op grond van een eigen redengeving, een autonome beslissing neemt
ingevolge het onderzoek dat hijzelf heeft ingesteld
29 september 2004
P.2004.1046.F
nr. 440
Motiveringsplicht – Vormvoorschrift.
De verplichting om de vonnissen en de arresten met redenen te omkleden is een
vormvoorschrift; de omstandigheid dat die redengeving een verkeerde toepassing van de
wet aan het licht zou brengen, maakt geen schending uit van artikel 149 van de Grondwet
(Art. 149 Grondwet 1994.)
6 oktober 2004
P.2004.0665.F
nr. 458
Uitspraak bij wege van een algemene en als regel geldende beschikking – Beslissing
gegrond op de rechtspraak – Verwijzing naar rechtspraak van het Hof van cassatie.
De rechter die tot staving van zijn beslissing verwijst naar rechtspraak van het Hof van
cassatie in gelijkaardige zaken, kent aan deze rechtspraak geen algemene en als regel
geldende draagwijdte toe (Art. 6 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2004
F.2003.0028.N
nr. 502

GEEN CONCLUSIE
Strafmaat – Verzachtende omstandigheid – Meerdere daders – Aanneming van een
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bepaalde omstandigheid als verzachtende omstandigheid ten aanzien van één dader –
Motiveringsplicht ten aanzien van de andere dader – Individueel karakter van de straf.
Het enkele feit dat de rechter oordeelt dat een welbepaalde omstandigheid voor een
beschuldigde een verzachtende omstandigheid is die een strafvermindering verantwoordt,
heeft, gelet op het individuele karakter van de straf, niet voor gevolg dat hij moet
motiveren waarom diezelfde omstandigheid ook voor een andere beschuldigde niet als
verzachtende omstandigheid wordt aangenomen. (Artikelen 79 en 80 Strafwetboek.)
20 januari 2004
P.2003.1364.N
nr. 31
Strafvordering – Veroordelende beslissing – Motivering in rechte – Vermelding van de
wettelijke bepalingen – Diefstal door middel van geweld of bedreiging – Verzwarende
omstandigheden.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moeten de veroordelende beslissingen op de
strafvordering melding maken van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf bepalen en van die welke de straf bepalen
(Art. 149 Grondwet 1994; Art. 195, eerste lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 461,
468, 471 en 472 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1522.F
nr. 35
Herstel in eer en rechten – Advies van een gespecialiseerde dienst – Arrest – Redengeving
– Toezicht door het Hof van Cassatie.
Het arrest schendt art. 149 Gw., wanneer het in het midden laat of het beslist dat het
dossier een advies van een gespecialiseerde dienst over de vordering tot herstel in eer en
rechten bevat, zodat de voorschriften van art. 629, laatste lid, Sv., zijn nageleefd, dan wel
dat de aanwezigheid van een dergelijk advies geen voorwaarde is waaraan de wet het
herstel in eer en rechten van de veroordeelde onderwerpt (Art. 149 Grondwet 1994; Art.
629 Wetboek van Strafvordering.)
25 februari 2004
P.2003.1514.F
nr. 105
Vreemdelingen – Verzoek tot invrijheidstelling –
inbeschuldigingstelling – Verplichting om te antwoorden.

Middelen

–

Kamer

van

De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die
voorgesteld worden in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de
raadkamer richt.
3 maart 2004
P.2004.0191.F
nr. 119
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Toezicht.
De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid
van conclusies, oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van
zowel de maatregel tot vrijheidsberoving als van de maatregel van verwijdering van het
grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een vreemdeling overeenkomstig de wet
zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele kennelijke dwaling in
de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
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Motivering in rechte – Beslissing op de strafvordering – Veroordeling – Aan te wijzen
wettelijke bepalingen – Vergissing.
Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordelende beslissing op de
strafvordering opgave doen van de wettelijke bepalingen waarbij de bestanddelen van het
ten laste gelegde misdrijf worden vastgesteld alsook van de wetsbepalingen waarbij de
straf wordt bepaald; die motiveringsverplichting is evenwel een vormvereiste, zodat de
juiste aanwijzing van die wettelijke bepalingen niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven, en een vergissing in die aanwijzing niet tot cassatie leidt wanneer de
uitgesproken veroordeling wettelijk is (Artikelen 411 en 414 Wetboek van
Strafvordering.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Straf – Strafmaat – Recht van verdediging – Recht op stilzwijgen – Miskenning.
De appelrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat
te bepalen van de straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld
wegens verkrachting, verwijzen naar gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid,
door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (Artikelen 195, tweede lid en 211
Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0671.F
nr. 332
Uitzondering – Veroordeling voor een feit onder een bepaalde telastlegging – Vrijspraak
voor hetzelfde feit onder een andere telastlegging – Tegenstrijdigheid –
Motiveringsgebrek.
Zo de veroordeling voor een bepaald feit omschreven onder een bepaalde telastlegging en
de vrijspraak voor dat feit onder een andere telastlegging zonder motivering tegenstrijdig
is, is dit niet het geval wanneer de rechter oordeelt dat het feit slechts onder de
telastlegging valt waaraan hij de beklaagde schuldig verklaart (Art. 149 Grondwet 1994.)
22 juni 2004
P.2004.0360.N
nr. 346
Veroordeling – Vereiste vermeldingen – Toepasselijke wetsbepalingen – Overtredingen
van de EG–verordeningen 3820/95 en 3821/85 van 20 dec.1985.
Naar recht met redenen omkleed is de beslissing van schuldigverklaring aan
overtredingen van de EG–verordeningen 3820/85 en 3821/85 van 20 december 1985 met,
naast de verwijzing naar de artikelen 1 en 2 van de wet van 18 februari 1969, verwijzing
naar de uitvoeringsbesluiten van 13 mei 1987 en 13 juli 1984, dit laatste gewijzigd bij
koninklijk besluit van 10 november 1987
7 september 2004
P.2004.0465.N
nr. 387
Veroordeling met uitstel en opschorting van de veroordeling – Probatieuitstel –
Herroeping.
De voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel van uitstel moeten tezamen
vervuld zijn, zodat, bij gebrek aan conclusie, de rechter zijn beslissing regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, wanneer hij vaststelt dat één van de
voormelde voorwaarden niet is nageleefd (Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
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Beslissing waarin toepassing wordt gemaakt van een wettelijke bepaling – Geen
vaststelling dat de voorwaarden voor de toepassing ervan vervuld zijn.
Een wettelijke bepaling wordt niet geschonden door het feit alleen dat de rechter die deze
bepaling toepasselijk verklaart, niet vaststelt dat alle toepassingsvoorwaarden vervuld
zijn, onverminderd de verplichting voor de rechter om de conclusie te beantwoorden (Art.
149 Grondwet 1994.)
28 oktober 2004
C.2003.0616.F
nr. 516
Motivering van de beslissing – Feitelijke elementen.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet alle feitelijke
elementen vermelden waarop hij zijn beslissing steunt. (Art. 149 Grondwet 1994.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Bewijs – In aanmerking te nemen elementen – Elementen voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de strafwet – Toepassing.
De rechter mag een gedraging van voor de inwerkingtreding van de strafwet in
aanmerking nemen om het bestaan van het materiële of morele element van een misdrijf
na de inwerkingtreding van die strafwet te beoordelen. (Art. 2 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

OP CONCLUSIE
Conclusie voor de eerste rechter – Antwoord – Verplichting voor de appelrechter –
Evocatie van de zaak.
De appelrechter hoeft niet te antwoorden op een voor de eerste rechter genomen conclusie
en de omstandigheid dat de appelrechter de beroepen beslissing tenietdoet en met
toepassing van art. 215 Wetboek van Strafvordering mede over de zaak zelf beslist, doet
daaraan niet af (Art. 149 Grondwet 1994.)
6 januari 2004
P.2003.0922.N
nr. 3
Artikel 149, Gw. (1994) – Vormvereiste.
Art. 149 Gw. legt alleen de eerbiediging van een vormvereiste op en houdt bijgevolg geen
verband met de pertinentie van het antwoord op de conclusie (Art. 149 Grondwet 1994.)
7 januari 2004
P.2003.1092.F
nr. 4
Zaak "ab initio" hervat – Conclusie niet uitdrukkelijk opnieuw neergelegd.
Wanneer in burgerlijke zaken, na de neerlegging van een conclusie, het debat ab initio is
hervat en die conclusie niet uitdrukkelijk opnieuw is neergelegd bij de anders
samengestelde rechtbank, blijft deze gehouden erop te antwoorden (Art. 149 Grondwet
1994.)
9 februari 2004
S.2003.0036.F
nr. 70
Advies van het openbaar ministerie – Overneming van de redenen – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Maatregel tot vrijheidsberoving van een vreemdeling –
Beslissing tot handhaving.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over de handhaving van een
maatregel van vrijheidsberoving, met toepassing van art. 72, Vreemdelingenwet, verbiedt
geen enkele wettelijke bepaling haar de redenen van het advies van het O.M. over te
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nemen zonder ze uitdrukkelijk weer te geven
11 februari 2004
P.2003.1661.F

nr. 73

Veronderstelling – Rechter – Verplichting om te antwoorden.
De rechter hoeft niet te antwoorden op een conclusie waarin slechts een veronderstelling
vooropgesteld wordt (Art. 149 Grondwet 1994.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Huiszoeking – Sociale inspectie – Toegang tot bewoonde lokalen – Voorwaarde –
Machtiging van de rechter in de politierechtbank – Beoordelingsbevoegdheid – Toetsing
door de strafrechter.
De strafrechter vermag niet na te gaan of de sociale inspecteur zich voor de politierechter
op gegronde vermoedens van sociaalrechtelijke inbreuk heeft beroepen en dat de
betreding van bewoonde lokalen noodzakelijk was voor het vaststellen van die inbreuk.
(Art. 15 Grondwet 1994; Art. 4, § 1, 1°, tweede lid Arbeidsinspectiewet.)
9 maart 2004
P.2003.1378.N
nr. 132
Verwijzing naar de conclusies van de partijen.
De rechter kan zijn beslissing motiveren door te verwijzen naar de conclusies van de
partijen, op voorwaarde dat hij nauwkeurig het middel aanwijst waarop die conclusies
volgens hem antwoorden (Art. 149 Grondwet 1994.)
22 maart 2004
C.2003.0109.F
nr. 161
Opschorting van de uitspraak – Weigering – Motivering – Houding van de beklaagde
tegenover de slachtoffers.
Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de
rechter staande wil houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen
verklaart, bij de beoordeling van de aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of
maatregel en de eventueel daarbij op te leggen voorwaarden, ook rekening houdt met,
onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde tegenover de
slachtoffers tijdens het onderzoek (Art. 195 Wetboek van Strafvordering; Art. 3 Wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
23 maart 2004
P.2003.1347.N
nr. 163
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Op conclusie – Redengeving.
Aangezien de wet een debat op tegenspraak heeft ingevoerd voor de raadkamer en de
kamer van inbeschuldigingstelling, die de rechtspleging moeten regelen aan het eind van
het voorbereidend onderzoek, volgt hieruit dat de inverdenkinggestelde het recht heeft
conclusie te nemen voor die gerechten en dat deze derhalve gehouden zijn ze te
beantwoorden; de onaantastbare bevoegdheid van die gerechten om het bestaan van
bezwaren te beoordelen die zij niet hoeven te preciseren, ontslaat hen niet van de
verplichting de conclusie van de inverdenkinggestelde te beantwoorden, die hetzij een
exceptie van onbevoegdheid van het onderzoeksgerecht hetzij een exceptie opwerpen, of
aanvoeren dat het verweten feit, al stond het vast, geen strafbaar misdrijf vormt (Artikelen
127, 128, 129, 130, 135, 223, 229 en 231 Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0260.F
nr. 192
Beantwoorden van verweermiddel.
De rechter moet niet elk argument dat ter staving van een verweermiddel wordt
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ingeroepen maar geen afzonderlijk middel is, beantwoorden (Art. 149 Grondwet 1994.)
7 september 2004
P.2003.0986.N
nr. 385
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Bezwaren – Vaststelling.
Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist,
antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren al dan niet
bestaan
2 november 2004
P.2004.1021.N
nr. 523
Raadkamer – Regeling van de rechtspleging – Conclusie die de vervolging niet
ontvankelijk wil doen verklaren – Beschikking waarbij de zaak naar de procureur des
Konings wordt verwezen – Verplichting om op een eerder neergelegde conclusie te
antwoorden.
Wanneer de raadkamer, waarbij een conclusie wordt aangebracht die ertoe strekt de
vervolging niet ontvankelijk te doen verklaren, de zaak bij beschikking naar de procureur
des Konings verwijst teneinde hem in staat te stellen bijkomende onderzoeksopdrachten te
doen uitvoeren, moet zij nog steeds op die conclusie antwoorden bij de uitspraak over de
regeling van de rechtspleging, zonder dat de inverdenkinggestelde zijn conclusie opnieuw
moet neerleggen.
24 november 2004
P.2004.1349.F
nr. 566

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Correctionalisering – Onbevoegd vonnisgerecht – Gevolgen – Samenhangende feiten –
Vernietiging van de verwijzingsbeschikking – Verwijzing – Verzachtende omstandigheden
die in de rechtstreekse dagvaarding worden voorgesteld.
Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het
vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grond dat, na de beschikking van
verwijzing, een omstandigheid aan het licht is gekomen waardoor het feit bij wet met een
zwaardere criminele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van
rechtsgebied, vast dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat
het vonnis of arrest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de
vermeldingen van de feitenrechter juist lijken te zijn, waarna het de beschikking
vernietigt, ook wat de samenhangende misdrijven betreft, en de zaak naar de kamer van
inbeschuldigingstelling verwijst (Art. 526 Wetboek van Strafvordering.)
3 maart 2004
P.2004.0127.F
nr. 118
Wettelijke kwalificatie van het misdrijf – Bevoegdheid van het Hof van Cassatie.
Als de tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen niet de feiten maar alleen hun
kwalificatie betreft, is het Hof van Cassatie bevoegd om de aard van die feiten te bepalen
23 juni 2004
P.2004.0812.F
nr. 349
Politierechtbank – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging – Verwijzing
naar dichtstbij gelegen anderstalige politierechtbank – Vonnis waarbij deze verklaart niet
geldig geadieerd te zijn – Beslissingen in kracht van gewijsde.
Wanneer, nadat een vonnis van een politierechtbank met toepassing van art. 23, Taalwet
Gerechtszaken een bij haar aanhangige zaak naar een andere politierechtbank heeft
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verwezen en deze rechtbank heeft geoordeeld dat zij niet regelmatig geadieerd was daar in
het vonnis van verwijzing geen melding was gemaakt van het art. 23, en de beide
beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, dient het rechtsgebied te worden geregeld
om het bevoegde vonnisgerecht aan te wijzen (Artikelen 525 e.v. Wetboek van
Strafvordering.)
24 augustus 2004
P.2004.0994.N
nr. 373
Raadkamer – Beschikking – Verwijzing van een inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank wegens verscheidene misdrijven – Inverdenkinggestelde
minderjarig op het ogenblik dat hij één van die misdrijven pleegt – Correctionele
rechtbank – Vonnis van onbevoegdverklaring voor de gezamenlijke misdrijven – In kracht
van gewijsde gegane beslissingen.
Wanneer, enerzijds, zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van artikel 38
Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, de raadkamer de verdachte wegens verscheidene
misdrijven naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, terwijl hij ten tijde van één
van die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dit misdrijf niet
behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, en, anderzijds,
de correctionele rechtbank een vonnis heeft gewezen waarbij zij zich voor al die
misdrijven onbevoegd heeft verklaard, gaat het Hof na of tegen de beschikking van de
raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan worden aangewend en of het vonnis van de
correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; zo ja, dan vernietigt het,
enerzijds, de beschikking van de raadkamer in zoverre die betrekking heeft op het misdrijf
dat door de beklaagde was gepleegd toen die nog geen achttien jaar oud was, en verwijst
het de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings, en, anderzijds,
vernietigt het Hof het vonnis van de correctionele rechtbank in zoverre het betrekking
heeft op de andere misdrijven, en verwijst het de aldus beperkte zaak naar dezelfde, doch
anders samengestelde, correctionele rechtbank
22 september 2004
P.2004.0931.F
nr. 427
Tweede beschikking tot verwijzing – Aanhangigmaking bij de correctionele rechtbank.
Er is grond tot regeling van rechtsgebied, wanneer de rechtsgang wordt belemmerd ten
gevolge van een geschil over rechtsmacht tussen, enerzijds, een beschikking van de
raadkamer waarbij, met aanneming van verzachtende omstandigheden, de beklaagden
naar de correctionele rechtbank zijn verwezen, en anderzijds, een vonnis waarbij de
correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van dezelfde,
gedeeltelijk anders gekwalificeerde, feiten ten laste van diezelfde beklaagden die naar die
rechtbank zijn verwezen bij latere beschikking van diezelfde raadkamer. (Art. 526
Wetboek van Strafvordering.)
29 september 2004
P.2004.1116.F
nr. 442
Onderzoeksrechters uit onderscheiden rechtsgebieden die kennis nemen van een zelfde
misdrijf of van samenhangende misdrijven – Geschil van rechtsmacht.
De omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren,
een zelfde misdrijf of samenhangende misdrijven onderzoeken, kan een geschil van
rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert, wanneer met het oog op een
goede rechtsbedeling, meer bepaald ter vrijwaring van de onderzoekstechnische
doelmatigheid van de waarheidsvinding, de leidende rol van de onderzoeksrechter of van
het recht van verdediging, een volstrekte noodzaak bestaat tot een onmiddellijke verdere
behandeling van de beide strafdossiers in de fase van het gerechtelijk onderzoek door
eenzelfde onderzoeksmagistraat (Artikelen 526 en 540 Wetboek van Strafvordering.)
2 november 2004
P.2004.0605.N
nr. 520
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Onderzoeksrechters uit onderscheiden rechtsgebieden die kennis nemen van een zelfde
misdrijf of van samenhangende misdrijven – Belemmering van rechtsgang – Geschil van
rechtsmacht.
Het enkele gegeven dat eenzelfde misdrijf het voorwerp uitmaakt van twee verschillende
gerechtelijke onderzoeken, die door de beide onderzoeksrechters, die niet tot elkaars
rechtsgebied behoren, reeds voor regeling van de rechtspleging aan het openbaar
ministerie zijn medegedeeld, en zonder dat de rechtsgang hierdoor wordt belemmerd,
vormt geen grond tot regeling van rechtsgebied. (Artikelen 526 en 540 Wetboek van
Strafvordering.)
2 november 2004
P.2004.0605.N
nr. 520

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Rechtshandelingen onderworpen aan een schorsende voorwaarde – Voorwaarde vervuld
– Evenredig recht verschuldigd – Toepasselijke tarief.
Krachtens art. 16, tweede lid, W. Reg. wordt het evenredig recht, verschuldigd op
rechtshandelingen waarvan de schorsende voorwaarde wordt vervuld, berekend naar het
tarief dat van kracht was op de datum waarop het recht aan de Staat zou verworven
geweest zijn indien de handeling een onvoorwaardelijke was geweest; met het tarief in de
zin van deze wetsbepaling, wordt alleen het percentage van het toe te passen tarief
bedoeld, en niet de wettelijke en feitelijke elementen determinerend voor het soort tarief,
die bepaald moeten worden op de datum van de vervulling van de voorwaarde (Art. 16,
tweede lid Wetboek registratierechten.)
5 februari 2004
C.2001.0497.N
nr. 60
Teruggaaf van registratierechten – Voorwaarden – Andere rechterlijke beslissing –
Gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest.
De teruggaaf van de op de vonnissen en arresten geheven registratierechten kan slechts
worden bevolen indien de appelrechter, na onderzoek van het geschil zelf, oordeelt dat de
beslissing van de eerste rechter onjuist was; er is geen sprake van vernietiging wanneer de
appelrechter, bij de wijziging van de beslissing van de eerste rechter, akte verleent van het
tussen de partijen gesloten akkoord (Artikelen 208 en 210, eerste lid Wetboek
registratierechten.)
4 november 2004
C.2003.0505.F
nr. 532

REKENING EN VERANTWOORDING
Benoeming deskundige – Ereloon – Goederen der nalatenschap – Beheer en vereffening –
Opmaken van de rekening – Kosten.
Wanneer van het beheer der nalatenschap overeenkomstig art. 1358, tweede lid, Ger.W.
ten overstaan van een deskundige rekening en verantwoording moet worden gedaan, komt
diens ereloon ten laste van de nalatenschap (Artikelen 803 en 810 Gerechtelijk Wetboek.)
12 november 2004
C.2002.0447.N
nr. 544

SAMENHANG
Strafzaken – Strafvordering – Verjaringsstuitende daden – Verschillende misdrijven –
Intrinsieke samenhang.
De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf
stuiten, strekken zich niet alleen uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de
uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet zijn en aldus slechts één misdrijf opleveren, maar
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tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door een intrinsieke samenhang
nauw met elkaar verbonden zijn (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 226 en 227 Wetboek van Strafvordering.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Strafzaken.
Er kan geen samenhang bestaan tussen feiten die tot de bevoegdheid van de
jeugdrechtbank behoren en feiten waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd is,
aangezien samenhang veronderstelt dat één en dezelfde rechter bevoegd kan zijn om
uitspraak te doen over de gezamenlijke, aan hem voorgelegde feiten (Artikelen 226 en
227 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36, 36bis et 48, § 2 Wet van 8 april 1965
betreffende de jeugdbescherming.)
22 september 2004
P.2004.0931.F
nr. 427
Strafzaken – Correctionele rechtbank belast met de kennisneming van verscheidene, aan
beklaagde ten laste gelegde misdrijven – Met andere misdrijven samenhangend misdrijf,
gepleegd toen de beklaagde nog geen volle achttien jaar oud was.
Wanneer verscheidene misdrijven ten laste van een beklaagde bij de correctionele
rechtbank aanhangig worden gemaakt zonder dat vooraf toepassing werd gemaakt van
artikel 38 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965, terwijl de beklaagde ten tijde van één van
die misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt en dat misdrijf niet
behoort tot die welke in artikel 36bis van voormelde wet zijn opgesomd, blijft de
correctionele rechtbank bevoegd voor de andere misdrijven, ook al hangen die samen met
het feit waarvoor zij niet bevoegd is
22 september 2004
P.2004.0931.F
nr. 427

SCHIP. SCHEEPVAART
Waals Gewest – Bevaarbare waterwegen – Bewaring.
Het Waals Gewest heeft de bewaring van de bevaarbare waterwegen in de zin van art.
1384, eerste lid, B.W. (Art. 2 Decr. W. Gew. 24 nov. 1994; Artikelen 1 en 4 Wet 17 mei
1976; Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
15 november 2004
C.2003.0355.F
nr. 547

SCHULDVERGELIJKING
Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Beslissing die de schuldvergelijking erkent –
Regel van gelijkheid van de schuldeisers.
Het erkennen van schuldvergelijking in de gevallen waarin er volgens de rechter een
nauwe samenhang tussen de schuldvorderingen bestaat, tast de regel van de gelijkheid van
de schuldeisers niet aan.
7 mei 2004
C.2003.0258.F
nr. 243
Schuldvergelijking na faillissement – Wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
van het faillissement en van de boedel – Verkoop – Onrechtmatige ontbinding door de
gefailleerde – Schuldvordering tot schadevergoeding – Schuldvordering tot terugbetaling
van de prijs – Samenhang tussen de schuldvorderingen – Beoordeling door de
feitenrechter – Toetsing van het Hof.
Het arrest dat oordeelt dat tussen de wederzijdse schuldvorderingen van een schuldeiser
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van het faillissement en van de boedel, namelijk respectievelijk een schuldvordering tot
schadevergoeding voor de schade van de koper ten gevolge van de aan de fout van de
gefailleerde te wijten ontbinding van een koopovereenkomst en de schuldvordering van
de verkoper tot terugbetaling van de prijs, een nauwe samenhang bestaat doordat ze een
en dezelfde oorzaak hebben, te weten de ontbinding van de koopovereenkomst, kon op
grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak, naar recht beslissen dat
er tussen de schuld en de schuldvordering van de vennootschap een zodanige nauwe
samenhang bestaat dat ze onderling in vergelijking kunnen worden gebracht
7 mei 2004
C.2003.0258.F
nr. 243

SOCIALE ZEKERHEID
ALGEMEEN
Toepassingsgebied – Uitbreiding van wet – Thuisarbeiders – Verrichten van
arbeidsprestaties – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst –
Arbeidsgerechten – Beoordeling.
De arbeidsgerechten oordelen onaantastbaar in feite op grond van de hen voorgelegde
feitelijke gegevens of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die
van een arbeidsovereenkomst. (Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
4 oktober 2004
S.2004.0007.N
nr. 449
Toepassingsgebied – Uitbreiding van wet – Thuisarbeiders – Verrichten van
arbeidsprestaties – Gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst –
Beoordeling.
De arbeidsgerechten mogen bij hun oordeel of de voorgelegde feitelijke gegevens in hun
geheel en in hun onderling verband genomen bewijzen dat de thuiswerkers arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, geen
rekening houden met gegevens die vreemd zijn aan de voorwaarden en omstandigheden
waarin de arbeid wordt verricht; zij mogen daarbij evenmin gegevens die niet vreemd zijn
aan die voorwaarden en omstandigheden, buiten beschouwing laten (Art. 2, § 1, 1° Wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
4 oktober 2004
S.2004.0007.N
nr. 449

WERKNEMERS
Toepassingsgebied – Arbeidsovereenkomst – Personen die werken in gelijkaardige
voorwaarden.
Personen tot wie de sociale zekerheid voor werknemers kan worden uitgebreid omdat zij
arbeid verrichten onder gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst
zijn niet degenen die, al dan niet ingevolge een arbeidsovereenkomst, onder gezag of in
een verhouding van ondergeschiktheid arbeiden, maar degenen die arbeiden in
omstandigheden welke gelijkenis vertonen met die waaronder arbeid in een verhouding
van ondergeschiktheid wordt verricht (Art. 2, § 1, 1° Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969.)
8 maart 2004
S.2002.0116.F
nr. 130
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Werkgever – Inning en invordering van bijdragen – Werknemersbijdragen – Verbod van
verhaal van werkgever op werknemer – Beperking.
Het verbod om de werknemersbijdrage voor sociale zekerheid op de werknemer te
verhalen geldt niet, wanneer de werkgever de bruto–opzeggingsvergoeding, tot betaling
waarvan hij veroordeeld is, ingevolge een rechterlijke beslissing van de beslagrechter
moet kantonneren en consigneren, zodat hij alsdan geen inhoudingen kan verrichten. (Art.
26, eerste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec. 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
17 mei 2004
C.2001.0564.N
nr. 263
Bijdragen – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Hoofdaannemer – Bouwterrein –
Inlichtingen – Mededeling – Verzuim – R.S.Z. – Verschuldigd bedrag – Berekening.
De verplichting van de hoofdaannemer om, alvorens een bouwplaats te beginnen, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alle inlichtingen te verstrekken die nodig zijn om de
belangrijkheid van de bouwplaats te bepalen, is niet afhankelijk van de voorwaarde dat
die aannemer een beroep heeft gedaan op een onderaannemer; de vergoeding die de
hoofdaannemer aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid verschuldigd is wanneer hij niet
overeenkomstig die verplichting handelt, wordt berekend op grond van het bedrag van
alle, aan die hoofdaannemer toevertrouwde werkzaamheden die laatstgenoemde niet heeft
gemeld, en niet, wanneer hij tevens een beroep heeft gedaan op onderaannemers, op grond
van het bedrag van de aan hen toevertrouwde werkzaamheden (Art. 30ter, § 5, eerste lid,
en § 6, B, eerste lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
11 oktober 2004
S.2003.0012.F
nr. 470

SPORT
Voetbal – Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Administratieve vordering – Sanctie –
Kennisgeving – Verjaring van de administratieve vordering.
De kennisgeving van de administratieve sanctie moet gebeuren binnen de termijn bedoeld
in art. 32, dat hoofdstuk V met het opschrift "Verjaring van de administratieve vordering"
vormt, van de Wet van 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
(Artikelen 28 en 32 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
16 april 2004
C.2003.0477.F
nr. 203
Voetbal – Veiligheid bij voetbalwedstrijden – Administratieve sanctie – Oplegging –
Kennisgeving.
Niet alleen dient de beslissing door de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van een
administratieve geldboete genomen te worden binnen een termijn van zes maanden, te
rekenen van de dag waarop het feit werd gepleegd, maar ook de kennisgeving ervan aan
de overtreder dient te gebeuren binnen die termijn (Artikelen 30 en 32 Wet 21 dec. 1998
betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
3 mei 2004
C.2003.0442.N
nr. 233
Voetbalwedstrijd – Veiligheid – Inbreuk – Administratieve sanctie – Bevoegde ambtenaar.
De ambtenaar die de overtreder of zijn raadsman in zijn verdediging hoort en de
ambtenaar die de overtreder de sanctie oplegt, moet dezelfde ambtenaar zijn (Artikelen 26
en 27 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
19 november 2004
C.2002.0182.N
nr. 557
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SPRINGSTOFFEN
Vernieling door explosie – Poging.
De poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, vereist niet dat de
dader de springstoffen reeds in de nabijheid van het doelwit heeft geplaatst, noch dat hij in
het bezit ervan is aangetroffen op het ogenblik dat hij zich naar het doelwit begaf.
(Artikelen 51 en 520 Strafwetboek.)
3 november 2004
P.2004.1191.F
nr. 529

STEDENBOUW
ONTEIGENING
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg – Aankoop onroerende goederen en onteigeningen
– Geen totstandkoming binnen de wettelijke termijn – Vergoeding.
Artikel 32, vijfde lid, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium van 14 mei 1984 verwijst niet naar de bij artikel 34, derde lid, van dat
wetboek vastgestelde voorwaarden voor het recht op schadevergoeding, die geen verband
houden met het geval van een niet–uitgevoerd onteigeningsplan in de zin van artikel 32
van dat wetboek; artikel 32, vijfde lid, verwijst slechts naar artikel 34 in zoverre die
bepaling de perken van de schadevergoeding vastlegt.
6 februari 2004
C.2002.0578.F
nr. 66
Ruimtelijke ordening. Plan van aanleg – Aankoop onroerende goederen en onteigeningen
– Geen totstandkoming binnen de wettelijke termijn – Vergoeding – Raming.
Ingevolge artikel 34, tweede lid, van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening,
Stedenbouw en Patrimonium van 14 mei 1984 is de waarde die in aanmerking moet
worden genomen voor de raming van de schadevergoeding de waarde van dat goed na het
verstrijken van de eenjarige termijn, bedoeld in artikel 32, vijfde lid, van dat wetboek.
6 februari 2004
C.2002.0578.F
nr. 66

SANCTIES
Vergelijk – Toezicht van de rechter.
Afgezien van de vraag of artikel 159, Grondwet toepasselijk is op de transactie bedoeld in
artikel 158, Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, is de wettigheid ervan aan het toezicht
van de rechter onderworpen; daaraan doet de omstandigheid dat de bouwovertreder door
betaling van de voorgestelde som de transactie aanvaardt, niets af. (Art. 158
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2004
P.2003.0328.N
nr. 85
Vergelijk – Omvang – Werken die één geheel vormen met andere werken waarvoor de wet
geen transactie toelaat.
Artikel 158, § 1, Stedenbouwdecreet van 18 mei 1999, laat de transactie niet toe voor
werken, handelingen en wijzigingen die, op zich genomen, daarvoor in aanmerking
komen, maar één geheel vormen met andere werken waarvoor de wet geen transactie
toelaat. (Art. 158 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2004
P.2003.0328.N
nr. 85
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Strafsanctie voor het in stand houden van inbreuken – Mildere strafwet – Retroactieve
toepassing.
De strafrechter zal de mildere bepaling van art. 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999,
zoals aangevuld bij art. 7 van het decreet van 4 juni 2003 retroactief toepassen ingevolge
art.2, tweede lid, Sw., indien de in het decreet vervatte voorwaarden van straffeloosheid
aanwezig zijn
25 mei 2004
P.2004.0238.N
nr. 283
Wederrechtelijk uitgevoerde werken – Instandhouding – Niet gelden van strafsanctie –
Onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de omwonenden – Strafbepaling –
Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving.
Artikel 146, derde lid, van het Decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, krachtens hetwelk de strafsanctie
voor het in van inbreuken, bedoeld in artikel 146, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, niet geldt
voor zover, onder meer, de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik geen
onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden, maakt het
voor een beklaagde mogelijk de feiten en nalatigheden te kennen die zijn strafrechtelijke
aansprakelijkheid meebrengt (Art. 146, derde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Instandhouding van inbreuken – Artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals
gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 – Wil van de decreetgever om de strafsanctie niet
verder te doen gelden – Arrest waarbij het Arbitragehof oordeelt dat deze bepaling de
Grondwet schendt – Verenigbaarheid van het oordeel van het Arbitragehof met de wil van
de decreetgever.
Het oordeel van het Arbitragehof, dat bij arrest nr 136/2004 van 22 juli 2004, in antwoord
op een prejudiciële vraag, voor recht zegt dat het artikel 146, derde lid,
Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003, de artikelen 10, 11,
12 en 14 van de Grondwet schendt, is niet onverenigbaar met de wil van de decreetgever,
zoals bepaald in voormeld artikel 146, derde lid, om, behoudens de gevallen bepaald in dit
artikel, de strafsanctie voor het in van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en
7°, niet verder te doen gelden; voormelde wetsbepaling behoudt, mede in acht genomen
de door het Arbitragehof vastgestelde schendingen, in zoverre haar rechtskracht
23 november 2004
P.2004.1032.N
nr. 564

HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering tot herstel – Onwettigheid van een
gewestplan – Verband – Beoordeling door de rechter.
Er bestaat geen oorzakelijk verband tussen een gewestplan, waarvan de onwettigheid
wordt aangevoerd, en de vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand en er is
bijgevolg geen grond om de aangevoerde onwettigheid van het gewestplan te
onderzoeken, wanneer blijkt dat ook zonder deze onwettigheid dezelfde herstelmaatregel
noodzakelijk is om de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf te doen ophouden (Art. 68
Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
27 januari 2004
P.2003.0783.N
nr. 45
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Herstel van plaats in de vorige staat – Vordering tot herstel – Onwettigheid van een
gewestplan – Verband.
Het noodzakelijk verband tussen een gewestplan, waarvan de onwettigheid wordt
aangevoerd, en de vordering tot herstel van de plaats in de vorige toestand blijkt niet uit
de enkele vaststelling dat de gevorderde maatregel in overeenstemming is met de
bepalingen van dit plan. (Art. 68 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 149
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
27 januari 2004
P.2003.0783.N
nr. 45
Herstelvordering – Stedenbouwkundig inspecteur – Eiser tot herstel – Gevolg –
Cassatieberoep.
Het ambt van de stedenbouwkundig inspecteur kan, op grond van het waarnemen van het
hem wettelijk opgedragen algemeen belang, als eiser tot herstel in stedenbouw,
zelfstandig cassatieberoep instellen (Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
24 februari 2004
P.2003.1143.N
nr. 96
Veroordeling tot betaling van een meerwaarde – Aard.
De beslissing van de strafrechter waarbij de beklaagde op vordering van de
stedenbouwkundige inspecteur wordt veroordeeld tot een geldsom gelijk aan de
meerwaarde van het onroerend goed is geen straf maar een maatregel van burgerlijke
aard, waarop het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering niet van
toepassing is (Art. 221bis Wetboek van Strafvordering; Art. 149, § 5 Decr. Vl. Parlement
18 mei 1999.)
2 maart 2004
P.2003.1187.N
nr. 112
Herstel van de plaats in de vorige staat – Gemachtigd ambtenaar – Vordering –
Wettigheid.
Noch het belang dat, voor een beklaagde, de gevolgen van de in art. 155, § 2, 1°,
W.W.R.O.S.P., bedoelde wijzen van herstel kunnen hebben, noch de "relatief goede
trouw" van die beklaagde, noch de afwezigheid van klachten van de buren, noch de
verzoenende houding van het gemeentebestuur doen afbreuk aan de interne wettelijkheid
van de vordering die de gemachtigde ambtenaar met toepassing van dat artikel heeft
ingesteld of tasten zijn vordering door machtsoverschrijding of machtsafwending aan
(Art. 155, § 2, 1° Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en
Patrimonium.)
3 maart 2004
P.2003.1500.F
nr. 116
Beoordeling door de rechter.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake
stedenbouw 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 die vordering te beoordelen; hierbij gaat
de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 juni 2004
P.2004.0237.N
nr. 323
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Beoordeling door de rechter.
Het behoort tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht de herstelvordering inzake
stedenbouw 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 die vordering te beoordelen; hierbij gaat
de rechter na of de beslissing van het bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een
opvatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg
laten (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Herstelvordering – Herstelmaatregel – Aard – Gevolg – Verjaringstermijn.
De herstelmaatregel inzake stedenbouw, die als bijkomende sanctie wordt opgelegd maar
niettemin een burgerlijk karakter heeft, maakt geen straf uit in de zin van het
Strafwetboek en is bijgevolg niet onderworpen aan de verjaringstermijnen door dit
wetboek vastgesteld voor de erin bepaalde straffen (Artikelen 149, 150 en 151
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
9 september 2004
C.2003.0393.N
nr. 400
Herstelvordering – Herstelmaatregel – Aard.
De herstelmaatregel inzake stedenbouw die weliswaar tot de strafvordering behoort en
wordt opgelegd, hetzij door de strafrechter bij de uitspraak over de strafvordering of in
een latere afzonderlijke beslissing, hetzij door de burgerlijke rechter, heeft niettemin een
burgerlijk karakter daar hij in werkelijkheid een bijzondere vorm van teruggave beoogt
(Artikelen 149, 150 en 151 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
9 september 2004
C.2003.0393.N
nr. 400
Stedenbouwkundige inspecteur geen partij in de rechtspleging waarbij beslist wordt over
de herstelvordering – Cassatieberoep van de stedenbouwkundige inspecteur niet
ontvankelijk verklaard – Vernietiging van de beslissing over de herstelvordering met
verwijzing op het cassatieberoep van het openbaar ministerie – Rechtspleging voor de
verwijzingsrechter – Mogelijkheid tot tussenkomst van de stedenbouwkundige inspecteur.
Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing
vernietigt en de zaak, krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering, verwijst naar een
hof of rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde
arrest of vonnis gewezen heeft, worden de partijen teruggeplaatst in de toestand waarin zij
waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, dit alles echter binnen
de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de
herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is
verwezen, de stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil
kan tussenkomen in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de rechter
die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook al is zijn cassatieberoep tegen de
vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk verklaard
14 september 2004
P.2004.0159.N
nr. 407
Herstelvordering – Bevoegdheid van de rechter.
Krachtens artikel 159 van de Grondwet behoort het tot de bevoegdheid van de rechter om
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de vordering, bedoeld in artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 op haar externe en interne
wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel of ze op
machtsoverschrijding of machtsafwending berust; de rechter moet meer bepaald nagaan of
de beslissing van het bevoegde bestuur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen,
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen en hij moet deze
vordering zonder gevolg laten wanneer mocht blijken dat deze vordering steunt op
motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, doch het behoort hem niet de
opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen
12 oktober 2004
P.2004.0476.N
nr. 473
Meerdere bouwovertredingen met betrekking tot verschillende eigendommen –
Veroordeling tot herstel van plaats in de vorige staat ten aanzien van een welbepaalde
bouwovertreding – Aanstelling van een deskundige voor de bepaling van de
meerwaardesom ten aanzien van andere bouwovertredingen – Geen eindbeslissing –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer de appelrechters, vooraleer uitspraak te doen over de meerwaardesom ingevolge
een van de door de beklaagde begane bouwovertredingen, een deskundige aanstellen om
deze meerwaardesom te bepalen, dan vormt de veroordeling tot het herstel van de plaats
in de vorige staat met betrekking tot een andere door hem begane bouwovertreding geen
eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, Sv., zodat het cassatieberoep in zoverre
niet ontvankelijk is
12 oktober 2004
P.2004.0662.N
nr. 474
Vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand – Beoordeling door de
rechter – Toetsing van de wettigheid.
De rechterlijke macht is bevoegd om de externe en interne wettigheid te toetsen van een
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand inzake stedenbouw en
met name om te onderzoeken of zij al dan niet door machtsoverschrijding of
machtsafwending is aangetast, zonder dat de rechter evenwel de opportuniteit van die
vordering mag beoordelen; wanneer de wettigheid van de vordering wordt betwist, moet
de rechter in het bijzonder nagaan of de vordering niet kennelijk onredelijk is, met name
moet hij de aard van de overtreding, de omvang van de inbreuk op de goede ruimtelijke
ordening en het voordeel dat voor die ruimtelijke ordening voortvloeit uit het herstel van
de plaats in de oorspronkelijke toestand, afwegen ten opzichte van de last die dit met zich
meebrengt voor de beklaagde (Art. 65, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
3 november 2004
P.2004.0730.F
nr. 526
Artikel 149, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 –
Herstelvordering die dateert van voor deze wijziging.
Noch artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003,
noch enig ander wetsartikel bepaalt dat het herstel van de plaats in de vorige toestand dat
vóór 22 augustus 2003 werd gevorderd, door de stedenbouwkundige inspecteur opnieuw
moet worden gevorderd of dat zijn vorige vordering aan de nieuwe wet moet worden
aangepast
23 november 2004
P.2004.0860.N
nr. 562
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Artikel 149, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 –
Principiële toepassing van het middel van de meerwaarde – Uitzondering –
Herstelvordering die dateert van voor deze wijziging.
Krachtens het artikel 149, § 1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij
decreet van 2 juni 2003, is één der vereisten opdat voor de aldaar bepaalde misdrijven in
principe steeds het middel van de meerwaarde kan worden aangewend, dat het misdrijf
niet behoort tot één van de in 1° tot 3° bepaalde gevallen, hieruit volgt dat wanneer het
bewezen verklaarde misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de
essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het
gewestplan, ook krachtens het nieuwe herstelbeleid de maatregel van meerwaarde niet kan
worden aangewend en de voordien gevorderde maatregel van kracht blijft en geen nieuwe
beoordeling van het vorderende bestuur behoeft.
23 november 2004
P.2004.0860.N
nr. 562

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Algemeen – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Bijzondere verbeurdverklaring – Rechten van derden.
Krachtens art. 505, derde lid, Sw., zal het voorwerp van het misdrijf witwassen
verbeurdverklaard worden, zelfs als het geen eigendom van de veroordeelde is; de
bepaling volgens welke die verbeurdverklaring geen schade kan berokkenen aan de
rechten van de derden, strekt uitsluitend ertoe voorbehoud te verlenen omtrent de rechten
die dezen kunnen doen gelden op de zaak op grond van hun wettig bezit, maar verbiedt de
rechter niet het voorwerp van het misdrijf verbeurd te verklaren daar waar het zich
bevindt, tenzij die rechten worden uitgeoefend. (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid
Strafwetboek.)
14 januari 2004
P.2003.1185.F
nr. 20
Straf en maatregel – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Bijzondere verbeurdverklaring – Aard.
Het begrip straf impliceert een kwaad dat als sanctie wordt opgelegd voor een daad die bij
wet verboden is; de verbeurdverklaring die beperkt is tot de gelden waarop het misdrijf
witwassen betrekking heeft, tast het vermogen van de veroordeelde niet aan, als hij zich
ertoe beperkt heeft ze te beheren voor rekening van een derde, alvorens ze hem terug te
geven, zodat die verbeurdverklaring t.a.v. die veroordeelde niet de aard van een straf kan
hebben (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.)
14 januari 2004
P.2003.1185.F
nr. 20
Algemeen – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Verplichte bijzondere verbeurdverklaring – Draagwijdte.
Hoewel art. 505, derde lid, Sw., de rechter verplicht het voorwerp van het misdrijf
witwassen verbeurd te verklaren, verplicht het hem niet dat voorwerp verbeurd te
verklaren ten laste van elke persoon die het opeenvolgend in zijn bezit heeft gehad en
bewaard of beheerd heeft (Artikelen 42, 1°, en 505, derde lid Strafwetboek.)
14 januari 2004
P.2003.1185.F
nr. 20
Algemeen – Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Veroordeling tot een straf –
Redengeving.
De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die
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hij vaststelt, te bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de
bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij ofwel een
veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen ofwel een lagere straf dan de
bij wet bepaalde minimumstraf uitspreken overeenkomstig art. 21ter V.T.Sv., ofwel een
straf opleggen die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is vermindert
t.o.v. die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld; geen enkele wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op
die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een
dergelijke overschrijding had opgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
28 januari 2004
P.2003.1533.F
nr. 51
Algemeen – Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Veroordeling tot een straf –
Redengeving – Vermindering van de straf – Toezicht van het Hof.
Het arrest van het hof van beroep is niet regelmatig met redenen omkleed, wanneer het de
beklaagde veroordeelt tot een straf wegens de jegens haar bewezen verklaarde
telastlegging, zonder dat de redenen van dat arrest het Hof van cassatie in staat stellen na
te gaan of de appelrechters, die de overschrijding van de redelijke termijn hebben
vastgesteld, de straf die zij hadden uitgesproken als de zaak zonder vertraging was
berecht, op reële en meetbare wijze hebben verminderd. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov.
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
28 januari 2004
P.2003.1533.F
nr. 51
Algemeen – Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Vermindering van de straf.
Wanneer de appelrechters, bij het wijzigen van de desbetreffende beslissing van de eerste
rechter, de overdreven duur van de rechtspleging vaststellen, dan moeten zij de door hen
opgelegde straf verminderen t.o.v. die welke zij hadden opgelegd als de zaak zonder
vertraging was berecht, en niet t.o.v. die welke de eerste rechter in aanmerking heeft
genomen. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.)
4 februari 2004
P.2003.1370.F
nr. 57
Algemeen – Redelijke termijn – Overschrijding – Sanctie – Veroordeling tot een straf –
Redengeving.
De rechter kan zich niet ervan onthouden de overschrijding van de redelijke termijn die
hij vaststelt, te bestraffen; wanneer die omstandigheid geen weerslag heeft gehad op de
bewijsvoering of op de uitoefening van het recht van verdediging, kan hij ofwel een
veroordeling door een gewone schuldigverklaring opleggen ofwel een lagere straf dan de
bij wet bepaalde minimumstraf opleggen overeenkomstig art. 21ter V.T.Sv., ofwel een
straf uitspreken die bij wet is bepaald maar op een reële en meetbare wijze is verminderd
t.o.v. die welke hij had uitgesproken als hij de overdreven duur van de rechtspleging niet
had vastgesteld; geen enkele wetsbepaling verplicht hem evenwel, wanneer hij de straf op
die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen die hij bij ontstentenis van een
dergelijke overschrijding had opgelegd (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 21ter Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
4 februari 2004
P.2003.1370.F
nr. 57
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Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het O.M. – Verzet van de beklaagde – Vonnis op
verzet – Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde – Strafverzwaring – Wettigheid.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft
ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de
door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren (Artikelen 187, 188, 202 en 203
Wetboek van Strafvordering.)
27 april 2004
P.2003.0892.N
nr. 222
Werkstraf – Vervangende straf ingeval de werkstraf niet wordt uitgevoerd – Cumulatie
van een vervangende gevangenisstraf en een vervangende geldboete – Wettigheid.
Artikel 37ter, § 1, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat, indien een feit van aard is om door
een politiestraf of een correctionele straf gestraft te worden, de rechter als hoofdstraf een
werkstraf kan opleggen en dat hij, binnen de perken van de op het misdrijf gestelde
straffen, alsook van de wet op grond waarvan de zaak voor hem werd gebracht, voorziet
in een gevangenisstraf of in een geldboete die van toepassing kan worden ingeval de
werkstraf niet wordt uitgevoerd; de rechter die, indien de werkstraf niet kan worden
uitgevoerd, zowel een vervangende gevangenisstraf als een geldboete oplegt, schendt
vermelde wetsbepaling.
27 april 2004
P.2004.0049.N
nr. 223
Feit dat een correctionele straf met zich kan meebrengen – Werkstraf – Duur.
Wanneer een feit van die aard is dat het met een correctionele straf kan worden gestraft,
kan de rechter de dader, als hoofdstraf, een werkstraf opleggen, die niet lager dan
zesenveertig uren noch hoger dan driehonderd uren mag zijn (Art. 37ter, §§ 1 en 2
Strafwetboek.)
15 september 2004
P.2004.0590.F
nr. 413
Straf en maatregel – Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of
de massa's onder de assen – Beschadiging van het wegdek – Verplichting tot betaling van
een forfaitair bedrag – Aard.
De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot
financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek
door de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen,
is geen straf (Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Wettigheid – Bijzondere motiveringsverplichting – Strafvordering die tot de bevoegdheid
van de politierechtbank behoort – Correctionele rechtbank in hoger beroep – Straffen –
Verval van het recht tot sturen en andere straffen – Andere straffen – Ontbreken van
motiveringsverplichting – Motivering – Toezicht.
De correctionele rechtbank moet in hoger beroep slechts de redenen aangeven waarom zij
een vervallenverklaring van het recht om een voertuig te besturen uitspreekt alsook de
redenen die de duur ervan verantwoorden (Artikelen 163 en 195 Wetboek van
Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0982.F
nr. 493
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Algemeen – Motivering – Correctionele rechtbank in hoger beroep.
De eerbiediging van het recht op stilzwijgen bindt de rechter slechts in zoverre hij
uitspraak doet over de gegrondheid van de beschuldiging; de rechter mag, na de
beklaagde schuldig te hebben verklaard, waarna hij de aard en de maat van de straf met
redenen moet omkleden, zonder dat hij dit recht van verdediging van beklaagde schendt,
alle gegevens eigen aan diens persoon in aanmerking mag nemen, met name het
ontbreken van spijt, op voorwaarde dat hij niet de wijze bestraft waarop beklaagde zich
heeft verdedigd (Art. 14, § 3, g Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981.)
20 oktober 2004
P.2004.0982.F
nr. 493

VRIJHEIDSSTRAFFEN
Tenuitvoerlegging – Voorlopige invrijheidstelling – Aard.
De voorlopige invrijheidstelling is niet bij wet geregeld en is geen wijze van uitvoering
van de vrijheidsstraf, maar een ministeriële maatregel die op elk ogenblik kan worden
herroepen en die de schorsing beoogt van die strafuitvoering gedurende een welbepaalde
termijn tijdens welke de veroordeelde op de proef wordt gesteld; wanneer de veroordeelde
aldus wordt in vrijheid gesteld, vooraleer hij zijn straf volledig heeft uitgezeten, in
afwachting van een eventuele genademaatregel of voorlopige invrijheidstelling, kan alleen
verjaring verhinderen dat het gedeelte van de nog te ondergane straf opnieuw wordt
voltrokken.
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367

GELDBOETE EN OPDECIEMEN
Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Afzonderlijke
geldboeten – Cassatiemiddel – Belang – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende
schendingen van de douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet,
verschillende geldboeten worden opgelegd i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele geldboete alleen gelijk kan zijn
aan de som van de uitgesproken geldboeten (Art. 65 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Geldboete – Vervangende straf – Straf van dezelfde aard als die van de vervangen straf.
De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende
straf die van toepassing is in geval van niet–uitvoering van de werkstraf, moet een
geldboete uitspreken van dezelfde aard als die van de werkstraf. (Art. 37ter, § 1, eerste lid
Strafwetboek.)
19 mei 2004
P.2003.1550.F
nr. 267
Onwettige beslissing tot verhoging van de opdeciemen op een strafrechtelijke geldboete –
Cassatieberoep van het openbaar ministerie.
Wanneer het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot een bijkomende
straf of maatregel waarvan de nietigheid slechts kan leiden tot een gedeeltelijke cassatie,
toetst het Hof slechts de wettigheid van die bijkomende straf of maatregel
27 oktober 2004
P.2004.0869.F
nr. 513
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VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF
Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet.
De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen
wanneer hij de beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de
douanewetgeving, die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet (Art. 65
Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Rechtspersoon – Wettigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling legt een vervangende straf op voor de aan een
rechtspersoon opgelegde geldboete (Artikelen 7bis en 41bis Strafwetboek.)
10 maart 2004
P.2003.1233.F
nr. 137
Werkstraf – Geldboete als vervangende straf – Gevangenisstraf als vervanging voor de
vervangende straf.
De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende
straf, terwijl art. 40 Sw. alleen betrekking heeft op de niet–betaling van de geldboete die
als hoofdstraf of bijkomende straf wordt uitgesproken, kan geen vervangende
gevangenisstraf voor de geldboete uitspreken. (Artikelen 37ter, § 1, eerste lid, en 40
Strafwetboek.)
19 mei 2004
P.2003.1550.F
nr. 267
Veroordeling van rechtspersoon.
Niet naar recht verantwoord is de veroordeling van een rechtspersoon tot een vervangende
gevangenisstraf
7 september 2004
P.2004.0465.N
nr. 387

ANDERE STRAFFEN
Bijzondere verbeurdverklaring.
De verbeurdverklaring van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek vermelde
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen,
is een straf die wordt uitgesproken tegen de beklaagde die wordt veroordeeld voor het
misdrijf dat de vermogensvoordelen heeft voortgebracht, ook indien deze niet zijn
eigendom zijn of niet in zijn vermogen zijn getreden; de omstandigheid dat, indien de
zaken niet kunnen gevonden worden in het vermogen van de veroordeelde, de rechter
krachtens artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek, de geldwaarde ervan raamt en de
verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag, doet
hieraan geen afbreuk
22 juni 2004
P.2004.0397.N
nr. 347
Werkstraf – Vormvereisten – Vermelding in het proces–verbaal van de terechtzitting.
Wanneer de rechter, op vordering van het openbaar ministerie of op verzoek van de
beklaagde, een werkstraf overweegt, licht de rechter, vóór de sluiting van het debat de
beklaagde in over de draagwijdte van een dergelijke straf en hoort hij hem in zijn
opmerkingen; geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de inachtneming van die
vormvereisten in het proces–verbaal van de terechtzitting moet worden vermeld. (Art.
37ter, § 3, eerste lid Strafwetboek.)
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8 september 2004

P.2004.0581.F

nr. 393

Werkstraf – Veroordelend vonnis – Weigering tot het uitspreken van een werkstraf –
Veroordeling tot een geldboete – Redengeving.
Door te vermelden dat "gezien de aard en de ernst van het door eiser gepleegde misdrijf,
er geen grond is om tegen hem een werkstraf uit te spreken, aangezien die maatregel van
dien aard is dat eiser de ernst van zijn daden zou bagatelliseren", omkleedt het vonnis de
keuze voor een geldboete boven een werkstraf regelmatig met redenen en verantwoordt
die keuze wettig. (Art. 37, § 3, tweede lid Strafwetboek.)
8 september 2004
P.2004.0581.F
nr. 393
Werkstraf – Vervangende straf – Geldboete – Vervangende gevangenisstraf.
De rechter die tot een werkstraf veroordeelt en in een geldboete voorziet als vervangende
gevangenisstraf, kan daarnaast geen vervangende gevangenisstraf koppelen aan die
geldboete (Artikelen 37ter, § 1, eerste lid, en 40 Strafwetboek.)
15 september 2004
P.2004.0590.F
nr. 413

ZWAARSTE STRAF
Milieutaks op verpakkingen – Verpakkingsheffing als grondslag voor de berekening van
de geldboete – Ongewijzigde wijze van berekening van de geldboete – Verhoging van de
verpakkingsheffing tussen het ogenblik van het plegen van de feiten en de uitspraak –
Invloed op de uiteindelijke hoogte van de geldboete.
Nu artikel 395, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur, in de versie die toepasselijk was zowel op het ogenblik van de
feiten als op het ogenblik van de bestreden beslissing, elke inbreuk op de bepalingen van
deze wet, waardoor de milieutaks opeisbaar wordt, bestraft met een geldboete van
tienmaal de in het spel zijnde milieutaks, zonder dat ze minder mag bedragen dan 250
euro en onverminderd de betaling van de milieutaks, verschilt de straf, ten tijde van de
bestreden beslissing op het misdrijf bepaald, niet van die welke ten tijde van het misdrijf
was bepaald; de omstandigheid, dat op het ogenblik van de sluikinvoer een hogere
verpakkingsheffing verschuldigd was dan op het ogenblik van de uitspraak van het
bestreden arrest, doet hieraan geen afbreuk, aangezien, ongeacht het onrechtstreekse
gevolg van de bepaling van de verschuldigde verpakkingsheffing op de uiteindelijke
hoogte van de geldboete, die bepaling niet behoort tot de uiteindelijke bestraffing, zodat
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, hierop niet toepasselijk is
11 mei 2004
P.2004.0089.N
nr. 249
De nieuwe wet die de voor een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, is minder
streng, ongeacht het facultatief of verplicht karakter van die gevangenisstraf, zonder dat
men ermee rekening moet houden dat het minimum– en maximumbedrag van de nieuwe
geldboete werden verhoogd en dat een vervallenverklaring van het recht tot sturen eraan
is toegevoegd (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
27 oktober 2004
P.2004.0695.F
nr. 511
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel
69bis, Wegverkeerswet – Vervangend verval van het recht tot sturen – Vervangende
gevangenisstraf – Toepassing.
Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van
het recht tot het besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele
vrijheid groter is (Art. 2 Strafwetboek; Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het
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wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.0857.N

nr. 522

Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel
69bis, Wegverkeerswet – Afschaffing van de vervangende gevangenisstraf – Vervangend
verval van het recht tot sturen – Mildere straf.
De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een
hoofdgevangenisstraf of een vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is milder dan de vorige straf
(Art. 2 Strafwetboek; Artikelen 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.1027.N
nr. 525
Strafwet – Werking in de tijd – Mildere straf – Terugwerkende kracht – Voorwaarde.
Artikel 2, eerste lid, Strafwetboek onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
beklaagde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt,
moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf
2 november 2004
P.2004.0857.N
nr. 522
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel
69bis, Wegverkeerswet – Vervangend verval van het recht tot sturen – Vervangende
gevangenisstraf – Mildere straf.
Het artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij wet van 7 feb. 2003 en in werking
getreden op 1 maart 2004, bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet en in afwijking
van artikel 40 van het Strafwetboek, de geldboete, bij gebreke aan betaling binnen de door
dat artikel bepaalde termijn, voor hen die wegens een wanbedrijf worden veroordeeld, kan
vervangen worden door een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig,
waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis en dat niet langer dan een maand en
niet korter dan acht dagen zal zijn; hieruit volgt dat de door de nieuwe wet bepaalde
straffen lichter zijn dan deze die vóór de inwerkingtreding ervan toepasselijk waren
2 november 2004
P.2004.1023.N
nr. 524
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel
30, § 1, 1° Wegverkeerswet – Afschaffing van de voorheen bepaalde hoofdgevangenisstraf
– Mildere straf.
De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een
hoofdgevangenisstraf of een vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is milder dan de vorige straf
(Art. 2 Strafwetboek; Artikelen 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.1027.N
nr. 525

SAMENLOOP
Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig –
Douane en accijnzen – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening.
Uit het bijzonder karakter van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan de
ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan, volgt dat wanneer in de tijd
verschillende maar naar de wetsomschrijving identieke douanemisdrijven, de
opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet de, krachtens
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artikel 65, Strafwetboek, uit te spreken enige geldboete moet berekend worden op de som
van de door die misdrijven ontdoken rechten en taksen (Art. 65 Strafwetboek.)
13 januari 2004
P.2003.0646.N
nr. 16
Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Vervangende
gevangenisstraf.
De rechter kan niet verschillende afzonderlijke vervangende gevangenisstraffen opleggen
wanneer hij de beklaagde veroordeelt wegens verscheidene schendingen van de
douanewetgeving, die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet (Art. 65
Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Douane en accijnzen – Meerdere misdrijven – Eenheid van opzet – Afzonderlijke
geldboeten – Cassatiemiddel – Belang – Ontvankelijkheid.
Het middel dat kritiek uitoefent op de beslissing waarbij wegens verschillende
schendingen van de douanewetgeving die het gevolg zijn van hetzelfde misdadig opzet,
verschillende geldboeten worden opgelegd i.p.v. een enkele geldboete, is niet ontvankelijk
bij gebrek aan belang, wanneer het bedrag van die enkele geldboete alleen gelijk kan zijn
aan de som van de uitgesproken geldboeten (Art. 65 Strafwetboek.)
21 januari 2004
P.2003.1336.F
nr. 34
Collectief misdrijf – Zelfde misdadig opzet – Beoordeling door de feitenrechter.
De feitenrechter beoordeelt in feite of verschillende misdrijven de opeenvolgende en
voortgezette uiting van hetzelfde misdadig opzet zijn; het behoort evenwel aan het Hof
van Cassatie na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde feiten het al dan niet
bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig –
Douane en accijnzen – Geldboete – Bijzonder karakter – Wijze van berekening.
Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan
de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van
de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of
de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te spreken
enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven
betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard (Art. 65 Strafwetboek.)
20 april 2004
P.2003.0717.N
nr. 206
Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig –
Douane en accijnzen – Verbeurdverklaring.
Uit de bijzondere formulering van een geldboete inzake douane en accijnzen, gelijk aan
de ontdoken rechten of taksen of een veelvoud daarvan en van de verbeurdverklaring van
de goederen volgt: dat wanneer in de tijd verschillende maar naar de wetsomschrijving of
de bestraffing identieke douanemisdrijven, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering
zijn van een zelfde misdadig opzet de, krachtens artikel 65 Strafwetboek, uit te spreken
enige geldboete moet worden berekend op de som van de door die misdrijven ontdoken
rechten en taksen; dat al de goederen waarop de bewezen verklaarde misdrijven
betrekking hebben, moeten worden verbeurdverklaard (Art. 65 Strafwetboek.)
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20 april 2004

P.2003.0717.N

nr. 206

Veroordeling wegens eerdere feiten – Nieuwe feiten die deze veroordeling voorafgaan –
Eenheid van opzet – Straftoemeting – Bijkomende straf – Artikel 65, tweede lid, Sw..
De feitenrechter die, in toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, enkel voor de
feiten die bij hem aanhangig zijn en waarover de andere rechter nog niet heeft geoordeeld,
een bijkomende straf uitspreekt indien hij oordeelt dat de aanvankelijke bestraffing voor
het geheel van de reeds beoordeelde en de nog te beoordelen feiten niet streng genoeg is,
berecht of bestraft de beklaagde geen tweede maal voor feiten waarvoor hij reeds
overeenkomstig de wet en het procesrecht bij einduitspraak is veroordeeld of
vrijgesproken, zodat het bepaalde in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek niet strijdig is
met artikel 14.7 I.V.B.P.R.
22 juni 2004
P.2004.0310.N
nr. 345
Collectief misdrijf – Veroordelende eindbeslissing – Andere feiten – Eenheid van opzet –
Beoordeling door de rechter.
Hoewel het aan de bodemrechter behoort om op onaantastbare wijze in feite te oordelen
of de bij hem aanhangig gemaakte feiten al dan niet het gevolg zijn van dezelfde eenheid
van opzet als die op grond waarvan het definitieve vonnis of arrest van veroordeling is
gewezen, behoort het aan het Hof van Cassatie om na te gaan of de rechter uit de door
hem vastgestelde feiten het al dan niet bestaan van die eenheid van opzet wettig heeft
kunnen afleiden (Art. 65 Strafwetboek.)
8 september 2004
P.2004.0427.F
nr. 390

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Misdaad – Geldboete – Correctionalisering – Artikel 84, Sw. – Toepassing.
Artikel 84 van het Strafwetboek, dat bepaalt dat schuldigen wier criminele straf tot
gevangenisstraf wordt verminderd kunnen worden veroordeeld tot een geldboete van 26
euro tot 1000 euro, vindt geen toepassing indien de wet voor de misdaad naast een
criminele straf in een verplichte of facultatieve geldboete voorziet (Art. 2 Wet 4 okt.
1867; Artikelen 80, 83 en 85 Strafwetboek.)
13 januari 2004
P.2003.1382.N
nr. 18
Individueel karakter van de straf – Meerdere daders – Aanneming van een bepaalde
omstandigheid als verzachtende omstandigheid ten aanzien van één dader –
Motiveringsplicht ten aanzien van de andere dader.
Het enkele feit dat de rechter oordeelt dat een welbepaalde omstandigheid voor een
beschuldigde een verzachtende omstandigheid is die een strafvermindering verantwoordt,
heeft, gelet op het individuele karakter van de straf, niet voor gevolg dat hij moet
motiveren waarom diezelfde omstandigheid ook voor een andere beschuldigde niet als
verzachtende omstandigheid wordt aangenomen. (Artikelen 79 en 80 Strafwetboek.)
20 januari 2004
P.2003.1364.N
nr. 31

VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
Wegens beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur
zetten.
Door te oordelen dat eerste eiser niet alleen aannemer is, maar dat beide eisers meerdere
onroerende goederen bezitten en ook verhuren in eigen naam, waaruit zij een maandelijks
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inkomen halen, kunnen de appelrechters wettig in hoofde van beide eisers het bestaan van
de persoonlijke verzwarende omstandigheid in de zin van artikel 66, derde lid,
Stedenbouwdecreet van 22 oktober 1996 en artikel 146, laatste lid, Stedenbouwdecreet
van 18 mei 1999 vaststellen, waarin is voorzien in strafverzwaring onder meer indien de
schuldigen personen zijn die wegens hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen,
verkavelen, te koop of te huur zetten. (Art. 66 Decr. betreffende de ruimtelijke ordening
gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998; Art. 146
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
17 februari 2004
P.2003.0328.N
nr. 85
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Aanpassing van de in het
buitenland uitgesproken straf – Omschrijving van het misdrijf – Verzwarende
omstandigheid.
Krachtens artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake overbrenging tussen Staten van
de gevonniste personen, zijn niet de omschrijving van de strafbaarstelling volgens de wet
van de vreemde Staat, maar de aard en de duur van de in het buitenland uitgesproken straf
of maatregel, vergeleken met die welke voor dezelfde feiten in de Belgische wet voor een
misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald, determinerend voor een eventuele aanpassing van
de straf of de maatregel door de Belgische rechter; de omstandigheid dat voor een misdrijf
van dezelfde aard de wet van de vreemde Staat, anders dan de Belgische wet, geen
verzwarende omstandigheid omschrijft, sluit een toepassing van een verzwarende
omstandigheid overeenkomstig de Belgische wet niet uit noch verplicht de rechter tot
enige strafvermindering (Art. 10 Wet 23 mei 1990.)
24 februari 2004
P.2003.1652.N
nr. 99
Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Aanpassing van de in het
buitenland uitgesproken straf – Verzwarende omstandigheid van het misdrijf.
De rechter die, overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, wordt gevorderd om de in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, past op dezelfde feiten alleen de
Belgische wet toe voor een misdrijf van dezelfde aard, zonder evenwel de in het
buitenland uitgesproken straf of maatregel te mogen verzwaren; de omstandigheid dat de
rechter daarbij een verzwarende omstandigheid in aanmerking neemt, brengt niet mee dat
hij daardoor de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel verzwaart (Art. 10 Wet
23 mei 1990.)
24 februari 2004
P.2003.1652.N
nr. 99

ALLERLEI
Toepassing – Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Artikel 6, E.V.R.M..
Ten gevolge van de vordering van de procureur des Konings, bedoeld in art. 10, Wet 23
mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, en
strekkende tot het zien aanpassen van de in het buitenland uitgesproken straf aan die
welke in de Belgische wet is bepaald voor een misdrijf van dezelfde aard, beslist de
rechtbank niet over de gegrondheid van een ingestelde strafvervolging in de zin van
artikel 6, EVRM maar enkel over de eventuele aanpassing van een reeds in het buitenland
uitgesproken straf of maatregel met het oog op een verdere uitvoering ervan in België
(Art. 10 Wet 23 mei 1990; Art. 10.2 Verdrag van 21 maart 1983 inzake de overbrenging
van gevonniste personen.)
24 februari 2004
P.2003.1652.N
nr. 99
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Overbrenging tussen staten van gevonniste personen – Omschrijving van het misdrijf.
De rechter die overeenkomstig artikel 10 van de Wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen, door de procureur des Konings
gevorderd wordt de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat
alleen na of de aard en de duur van deze straf of maatregel overeenstemt met die welke
voor dezelfde feiten in de Belgische wet voor een misdrijf van dezelfde aard zijn bepaald;
de omstandigheid dat hij daarbij dezelfde feiten, reeds vastgesteld door het vonnis van de
vreemde Staat, naar Belgisch recht als zijnde gepleegd met een verzwarende
omstandigheid omschrijft, houdt niet in dat hij over een strafvervolging in België wegens
in het buitenland gepleegde misdrijven uitspraak doet (Art. 10 Wet 23 mei 1990.)
24 februari 2004
P.2003.1652.N
nr. 99
Aard – Douane en accijnzen – Accijnzen – Minerale olie – Verbeurdverklaring.
De verbeurdverklaring van de producten waarop accijns is verschuldigd, is een straf (Art.
12 K.B. 20 nov. 1963; Art. 23 Wet 22 okt. 1997.)
25 mei 2004
P.2003.0622.N
nr. 280
Redengeving – Strafmaat – Recht van verdediging – Recht op stilzwijgen – Miskenning.
De appelrechters miskennen het recht van verdediging niet, wanneer ze, om de strafmaat
te bepalen van de straf die opgelegd wordt aan de beklaagde die wordt veroordeeld
wegens verkrachting, verwijzen naar gegevens die eigen zijn aan zijn persoonlijkheid,
door erop te wijzen dat hij zich geenszins in vraag stelt (Artikelen 195, tweede lid en 211
Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0671.F
nr. 332

STRAFVORDERING
Verjaring – Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging.
Wanneer de strafvordering is vervallen, is het onderzoeksgerecht onbevoegd om, aan de
zijde van de inverdenkinggestelde, het bestaan van voldoende aanwijzingen van schuld
vast te stellen
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Verjaring – Schorsing – Gronden.
Zijn onverminderd van toepassing voor de misdrijven gepleegd ten laatste op 1 september
2003, de schorsingsgronden van de verjaring, die bepaald zijn bij artikel 24, 1°,
Voorafgaande Tiel van het Wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd door artikel 3 van
de wet van 11 december 1998 (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Verjaring – Schorsing – Gronden – Nieuwe wet – Toepassing.
De regels van de verjaring behoren niet tot de bepaling van het strafbare feit of de straf
bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. zodat dit artikel niet eraan in de weg staat dat een
beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende
beperkingen wordt veroordeeld (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
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Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Artikel 7, § 2 V.T.Sv. – Misdrijf in het
buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Voorafgaand officieel
bericht.
Ofschoon het officieel bericht aan de Belgische overheid gegeven door de overheid van
het land waar het misdrijf is gepleegd, bedoeld in artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, aan geen vormvoorschrift onderworpen is, dient het wel een
kennisgeving aan de Belgische overheid te zijn, opdat deze het aangegeven misdrijf zou
kunnen vervolgen of een aan de Belgische overheid gedaan verzoek om vervolging in te
stellen
11 mei 2004
P.2004.0660.N
nr. 252
Opsporingsbevoegdheid – Artikel 14, K.B. 8 juli 1970 – Aangewezen ambtenaren – Aard.
De opsporingsbevoegdheid van de in artikel 14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970
houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen aangewezen ambtenaren heeft geen strafrechtelijk karakter,
maar is van administratieve aard, zodat de artikelen 460 tot 463 W.I.B. hierop niet
toepasselijk zijn
22 juni 2004
P.2004.0397.N
nr. 347
Fiscale ambtenaren – Kennisgeving aan de procureur des Konings – Voorafgaande
machtiging van de gewestelijke directeur – Gemeenrechtelijk misdrijf – Fiscaal misdrijf
dat met het ter kennis gebrachte gemeenrechtelijk misdrijf verband houdt – Toepassing.
Artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de ambtenaren van de
fiscale administraties die het vermeldt, de feiten, die naar luid van de belastingswetten en
van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, strafrechtelijk strafbaar zijn, niet zonder
machtiging van de gewestelijke directeur onder wie zij ressorteren, ter kennis kunnen
brengen van de procureur des Konings, onderwerpt de kennisgeving door een fiscale
ambtenaar van een gemeenrechtelijk misdrijf niet aan dergelijke voorafgaande
machtiging, ook al krijgt op deze wijze de procureur des Konings kennis van een fiscaal
misdrijf dat met het ter kennis gebrachte gemeenrechtelijke misdrijf verband houdt.
22 juni 2004
P.2004.0397.N
nr. 347
Voorrecht van rechtsmacht – Partij die beweert te zijn benadeeld – Op gang brengen van
de strafvordering – Bevoegdheid.
Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering heeft met name tot gevolg dat het de
partij die beweert te zijn benadeeld, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste van
de titularis van voorrecht van rechtsmacht op gang te brengen (Art. 479 Wetboek van
Strafvordering.)
8 september 2004
P.2004.0916.F
nr. 394
Wet 30 juli 1981 – Artikel 3 – Zelfstandig misdrijf – Vervolgingen.
Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep
of vereniging zijn medewerking verleent, is een zelfstandig misdrijf dat niet vereist dat de
beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of
verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan hij zijn
medewerking verleent, werd of wordt vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of
veroordeeld. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444 Strafwetboek.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Openbaar ministerie – Afstand onmogelijk – Vrijspraak geëist ter terechtzitting.
Het hoger beroep zonder voorbehoud van het openbaar ministerie maakt de strafvordering
in heel haar omvang aanhangig bij de rechter in hoger beroep, waarbij de rechters de
beklaagde kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis kunnen bevestigen en
de strafmaat moet kunnen verminderen of verzwaren, zonder dat het openbaar ministerie
afstand kan doen van zijn rechtsmiddel
10 november 2004
P.2004.1219.F
nr. 542

TAALGEBRUIK
ALGEMEEN
Vreemdelingen – Kandidaat politiek–vluchteling – Bestuurlijke procedure – Artikelen 11
en 13, Taalwet Gerechtszaken – Toepassing.
De artikelen 11 en 13, Taalwet Gerechtszaken, zijn niet van toepassing op de bestuurlijke
procedure betreffende het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek–
vluchteling en de desbetreffende beslissingen.
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73

GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Beklaagde die de taal van de rechtspleging niet beheerst – Tolk.
Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de beklaagde, die niet
verzoekt om de bijstand van een tolk, de taal van de rechtspleging al dan niet beheerst,
kan de bodemrechter er niet toe verplicht worden laatstgenoemde ambtshalve een tolk toe
te wijzen die hij niet heeft gevraagd (Art. 332 Wetboek van Strafvordering.)
28 januari 2004
P.2003.1339.F
nr. 48
Gedekte nietigheid.
Al wordt de dagvaarding van de beklaagde om voor de politierechtbank te verschijnen,
met toepassing van de artikelen 14 en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken, geacht nietig
te zijn, toch wordt die nietigheid gedekt door een op tegenspraak gewezen, niet–
voorbereidend vonnis, dat door dat rechtscollege is gewezen zonder dat die nietigheid is
aangevoerd (Art. 40, tweede lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
7 april 2004
P.2004.0074.F
nr. 191
De vermelding, in een arrest of vonnis van de artikelen Taalwet Gerechtszaken waarvan
toepassing wordt gemaakt, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid (Art. 41 Wet
van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
24 augustus 2004
P.2004.0994.N
nr. 373
Weergave in een andere taal.
Het arrest is nietig wanneer het gegrond is op een document dat in een andere taal dan die
van de rechtspleging is opgemaakt, zonder vertaling of weergave van de teneur ervan in
de taal van de rechtspleging (Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
16 september 2004
C.2004.0132.F
nr. 414
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Akte van de rechtspleging – Taal van de rechtspleging.
Een akte van rechtspleging moet worden geacht geheel in de taal van de rechtspleging te
zijn gesteld wanneer alle vermeldingen vereist van de regelmatigheid van de akte in die
taal zijn gesteld (Artikelen 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
18 oktober 2004
C.2003.0575.N
nr. 487
Eentaligheid van de akte – Vermelding van de grieven – Middel tot staving van grieven –
Aanhaling in een andere taal.
Wanneer de akte van hoger beroep de uiteenzetting van de grieven in de taal van de
rechtspleging vermeldt en de akte tevens argumenten ter ondersteuning van de grieven
bevat, behoren zij tot de grieven die in het debat worden gebracht en waarvan
geïntimeerde kennis moet kunnen nemen in de taal van de rechtspleging. (Art. 1057, 7°
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.)
18 oktober 2004
C.2003.0575.N
nr. 487
Memorie van antwoord – Andere taal dan deze van de rechtspleging.
Het Hof van cassatie hoeft niet in te gaan op een grond van niet ontvankelijkheid
opgeworpen in een gedeeltelijk in een andere taal dan deze van de rechtspleging gestelde
memorie van antwoord. (Art. 27 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
29 oktober 2004
C.2003.0284.N
nr. 518

BESTUURSZAKEN
Vreemdelingen – Kandidaat politiek–vluchteling – Onderzoek van de verklaring in een
taal – Taal van de daaropvolgende beslissingen.
Krachtens art. 51/4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; wanneer het voormelde onderzoek in
het Nederlands is geschied, moet de beslissing tot verwijdering van het grondgebied en tot
vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands worden genomen (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.)
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Vreemdelingen – Maatregel van vrijheidsberoving – Bestuurshandeling – Meertalige
voorgedrukte vermeldingen – Wettigheid.
De gecoördineerde wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken verbieden niet dat
een akte voorgedrukte vermeldingen in verschillende landstalen bevat. (Artikelen 41 en
42 Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd bij K.B. 18 juli
1966.)
5 mei 2004
P.2004.0519.F
nr. 238

TEKENINGEN EN MODELLEN
Kunstzinnige tekeningen en modellen – Werken die niet tot het openbaar domein behoren
– Nieuwe wet – Wet tot beperking van de door de auteurswet verleende beschermingsduur
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– Toepasselijke wet.
Betreffende kunstzinnige tekeningen en modellen heeft de wetgever niet van de regel
afgeweken dat, wanneer de wet de auteursrechterlijke beschermingsduur van een werk
beperkt, de nieuwe termijn geldt voor werken die vóór de inwerkingtreding van de wet
ontworpen zijn en die, aangezien ze nog niet tot het openbaar domein behoorden, die
bescherming genoten op de dag van die inwerkingtreding, en zulks met ingang van die
inwerkingtreding. (Art. 2 K.B. nr 91 29 jan. 1935, goedgekeurd bij Wet 4 mei 1936.)
21 mei 2004
C.2003.0151.F
nr. 273

TELEGRAAF EN TELEFOON
Telecommunicatie – Openbaar telecommunicatienet – Wijziging van de uitrusting –
Kosten – Aanvraag door een inrichting van openbaar nut – Geen beheerder van het
openbaar domein.
Onder inrichting van openbaar nut waarvan de beheerder de kosten dient ten laste te
nemen die veroorzaakt worden door de door hem aangevraagde wijziging van de kabels,
bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen van de operator van het betrokken
openbaar telecommunicatienet en die zelf geen beheerder is van het openbaar domein
waarin of waarop die kabels, bovengrondse lijnen en bijhorende uitrustingen zich
bevinden, dienen verstaan te worden de water–, gas– en elektriciteits–, radio–,
teledistributie– en telecommunicatie–inrichtingen van openbaar nut of enige andere
inrichting van openbaar nut, zoals, blijkens de wetsgeschiedenis, de rioleringen en de
leidingen voor allerlei soorten koolwaterstoffen, gasvormige zuurstof, pekel, natronloog
en afvalvloeistoffen, maar niet de wegenwerken (Art. 102, eerste lid Wet 21 maart 1991
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.)
22 april 2004
C.2001.0505.N
nr. 212

UITLEVERING
Advies van de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering – Aard – Gevolg –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Het advies dat de kamer van inbeschuldigingstelling aan de regering geeft met toepassing
van artikel 3, vierde lid, Uitleveringswet, is een geheim, niet–rechterlijk en niet–bindend
advies waartegen geen cassatieberoep openstaat
16 maart 2004
P.2004.0267.N
nr. 148
Europees aanhoudingsbevel – Werking in de tijd – Verwerping van een vroeger
uitleveringsverzoek.
Behoudens toepassing van art. 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van
19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004
ontvangen verzoeken uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór
1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is afgewezen. (Art. 44 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
13 april 2004
P.2004.0513.N
nr. 195
Uitleveringsverzoek – Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een
vreemdeling – Vereiste van een voorafgaand officieel bericht – Dader van vreemde
nationaliteit op het ogenblik van het uitleveringsverzoek – Onbevoegdheid van de
Belgische gerechten – Mogelijkheid om het uitleveringsverzoek als officieel bericht in
aanmerking te nemen – Toepassing.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appelrechters, die vaststellen dat

– 311 –
verweerder niet de Belgische nationaliteit had op het ogenblik van het
uitleveringsverzoek, zodat de Belgische gerechten op dat tijdstip niet bevoegd waren,
oordelen dat dit uitleveringsverzoek een officieel bericht is in de zin van artikel 7, § 2
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering
11 mei 2004
P.2004.0660.N
nr. 252
Internationale ambtelijke opdracht – Raadkamer – Beschikking tot uitvoerbaarverklaring
– Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek van de regelmatigheid van de
procedure – Bevoegdheid.
De beschikking tot uitvoerbaarverklaring die door de raadkamer van de rechtbank van
eerste aanleg is gewezen met toepassing van artikel 11, eerste en tweede lid,
Uitleveringswet, is niet onderworpen aan het onderzoek dat de kamer van
inbeschuldigingstelling verricht op grond van art. 235bis Sv. (Artikelen 1 en 2 Wet van 15
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Toezending van stukken – Internationale ambtelijke opdracht – Uitvoerbaarverklaring –
Partijen in de zaak – Mogelijk benadeelde derde.
De derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, is geen partij in de
zaak voor de raadkamer die uitspraak moet doen over de uitvoerbaarverklaring van een
internationale ambtelijke opdracht, die is gevorderd met toepassing van art. 11, eerste en
tweede lid, Uitleveringswet. (Art. 11, eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de
uitleveringen.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Toezending van stukken – Internationale ambtelijke opdracht – Beschikking tot
uitvoerbaarverklaring – Partijen – Hoger beroep van een mogelijk benadeelde derde –
Ontvankelijkheid.
Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen
partij is in het geding, heeft hij geen hoedanigheid om hoger beroep in te stellen tegen de
beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de internationale ambtelijke opdracht. (Art. 11,
eerste en tweede lid Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Toezending van stukken – Internationale ambtelijke opdracht – Beschikking tot
uitvoerbaarverklaring – Hoger beroep van een mogelijk benadeelde derde – Arrest dat
het hoger beroep niet–ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Aangezien de derde die benadeeld kan worden door een toezending van stukken, geen
partij is in het geding, heeft hij geen hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat zijn hoger beroep tegen de
beschikking tot uitvoerbaarverklaring van de internationale ambtelijke opdracht niet–
ontvankelijk verklaart (Artikelen 1 en 2 Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.)
12 mei 2004
P.2004.0297.F
nr. 253
Vordering tot uitlevering met het oog op vervolging – Verdrag tussen België en de
Verenigde Staten van Amerika – Stukken waarvan de voeging vereist is.
Art. 7.3, c, Overeenkomst 27 april 1987 inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België
en de Verenigde Staten van Amerika, vereist niet dat de verzoekende Staat bij het verzoek
tot uitlevering stukken voegt die de schuld van de gezochte persoon zouden aantonen en
zijn veroordeling zouden waarborgen; elke inlichting die het instellen van de
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strafvordering tegen hem zou verantwoorden, al wordt ze vermeld in een verslag dat is
opgesteld door het openbaar ministerie van de verzoekende Staat, voldoet aan de in
voormeld artikel 7.3, c, bepaalde voorwaarde (Art. 7.3, c Overeenkomst 27 april 1987
inzake uitlevering tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika.)
19 mei 2004
P.2004.0735.F
nr. 271
Europees aanhoudingsbevel – Buitenlands aanhoudingsbevel – Rechtspleging van
uitvoering in België – Openbaar ministerie – Voeging van stukken van een ander dossier
– Wettigheid.
Geen enkele wettelijke bepaling belet het O.M. het afschrift van stukken van een ander
dossier bij een rechtspleging tot uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel te voegen.
26 mei 2004
P.2004.0779.F
nr. 287
Bevel tot aanhouding bij verstek – Uitlevering aan België – Nieuw bevel tot aanhouding –
Geldigheid.
Wanneer een inverdenkinggestelde tegen wie in België een aanhoudingsbevel bij verstek
is uitgevaardigd, vervolgens aan België is uitgeleverd en er tegen hem wegens dezelfde
feiten een nieuw aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, heeft de eventuele nietigheid van het
eerste aanhoudingsbevel geen invloed op de geldigheid van het tweede (Art. 34, § 2 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
Europees aanhoudingsbevel – Inhoud – Omstandigheden waarin het misdrijf is gepleegd
– Doel van de omschrijving.
Het Europees aanhoudingsbevel bevat de omschrijving van de omstandigheden waaronder
het misdrijf is gepleegd, daaronder begrepen tijdstip en plaats, alsook van de mate waarin
de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen: die omschrijving heeft tot doel
inlichtingen te verstrekken aan de onderzoeksrechter die, met inachtneming van alle
omstandigheden die in dat bevel worden vermeld, evenals die welke aangevoerd worden
door de persoon waarop ze betrekking hebben, de uitvoering van dat bevel alleen kan
weigeren in de bij de wet bepaalde gevallen. (Art. 2, § 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel.)
26 mei 2004
P.2004.0779.F
nr. 287
Uitlevering aan België – Europees aanhoudingsbevel – Lidstaten die het raambesluit van
de Raad van de Europese Unie niet hebben omgezet – Internationaal aanhoudingsbevel –
Geldigheid.
In het kader van de betrekkingen met de Lidstaten die het kaderbesluit 2002/584/JAI van
de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten niet hebben
omgezet, blijven de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen of de bestaande
instrumenten op het stuk van uitlevering van toepassing (Art. 44, § 3 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
Europees aanhoudingsbevel – Inhoud – Omschrijving van de omstandigheden waarin het
misdrijf is gepleegd.
De omschrijving van de omstandigheden waarin het misdrijf is gepleegd, die krachtens de
wet in het Europees aanhoudingsbevel moet worden vermeld, impliceert niet dat melding
moet worden gemaakt van alle aanwijzingen van schuld, op grond waarvan bepaald wordt
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in welke mate de gezochte persoon aan het misdrijf heeft deelgenomen. (Art. 2, § 4, 5°
Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
26 mei 2004
P.2004.0779.F
nr. 287
Bevel tot aanhouding bij verstek – Bevel opgesteld in de taal van de rechtspleging –
Uitlevering aan België – Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal uitdrukt –
Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 5.4 – Schending.
Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is
opgesteld in het Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl
de inverdenkinggestelde zich in het Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de
federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, kan geen schending van art.
5.4 E.V.R.M. worden afgeleid. (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Benadeelde –
Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Toezicht door het Hof.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of er al dan niet een benadeelde vreemdeling is;
het Hof gaat enkel na of de rechter uit de feiten die hij vaststelt, geen gevolgen trekt die
daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord.
(Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Vooraleer een Belg voor feiten buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd, wordt
vervolgd, moet eerst worden onderzocht of een vreemdeling de benadeelde is of kan zijn
van het misdrijf; in dit geval verkrijgt de Belgische rechter rechtsmacht op grond van
artikel 7, § 2 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel
15 van de wet van 5 augustus 2003, met uitsluiting van § 1, enkel mits vervulling van de
wettelijk bepaalde bijkomende pleegvormen. (Art. 4, 4° Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel; Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Europees aanhoudingsbevel – Spaanse onderzoeksrechter – Bevoegdheid van de
Belgische gerechten – Benadeelde – Vreemdeling – Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter – Voorwaarden – Toezicht door het Hof – Toepassing.
Is niet naar recht verantwoord, de beslissing van de feitenrechter dat er geen
vreemdelingen slachtoffer waren van het misdrijf, terwijl hij in zijn motivering de
mogelijkheid niet uitsluit dat een vreemdeling slachtoffer was van het misdrijf, en niet
vaststelt dat, op grond van alle aan hem overgelegde procedurestukken, geen vreemdeling
slachtoffer was van het misdrijf. (Art. 7, § 2 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
8 juni 2004
P.2004.0842.N
nr. 309
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokken persoon van
Belgische nationaliteit – Artikel 5.1, Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de
rechtshulp in strafzaken – Toepasselijkheid.
Art. 5.1, Benelux–verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken,
luidens hetwelk de verdragsluitende partijen hun onderdanen niet uitleveren, is niet
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toepasselijk op een door het Groothertogdom Luxemburg uitgevaardigd Europees
aanhoudingsbevel dat onder de bepalingen valt van de wet van 19 dec. 2003
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling – Betekening – Doel – Cassatieberoep.
De betekening waarvan sprake in art. 18, § 1, Wet 19 dec. 2003 heeft geen ander doel dan
de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan
24 augustus 2004
P.2004.1211.N
nr. 374
Aanhoudingsbevel van een andere lidstaat van de Europese Unie – Raadkamer –
Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Weigering van invrijheidstelling
onder voorwaarden – Hoger beroep.
Er is geen hoger beroep mogelijk tegen de beschikking van de raadkamer die zegt dat er
geen reden is het verzoek tot invrijheidstelling in te willigen van iemand die het voorwerp
uitmaakte van een op grond van een Europees aanhoudingsbevel gewezen beschikking tot
inhechtenisneming, wanneer dit rechtscollege uitspraak doet over de tenuitvoerlegging
van dat aanhoudingsbevel
29 september 2004
P.2004.1278.F
nr. 441
Europees aanhoudingsbevel – Vertaling – Foutieve vertaling – Verbetering – Rechten van
verdediging – Tenuitvoerlegging – Weigering.
De appelrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan de
Belgische autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben verbeterd
en de persoon om wiens aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan uitdrukkelijk
in kennis hebben gesteld, zodat hij dienaangaande zijn verdediging heeft kunnen
voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat de tenuitvoerlegging van
het Europees aanhoudingsbevel niet om die redenen moest worden geweigerd. (Art. 2, §§
5 en 6 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Europees aanhoudingsbevel – Vertaling – Foutieve vertaling – Verbetering – Rechten van
verdediging – Recht op een eerlijk proces.
De appelrechters die de vastgestelde foutieve vertaling in het Nederlands van een aan de
Belgische autoriteiten gericht Europees aanhoudingsbevel in het Frans hebben verbeterd
en de persoon om wiens aanhouding en overlevering wordt verzocht hiervan uitdrukkelijk
in kennis hebben gesteld, zodat hij dienaangaande zijn verdediging heeft kunnen
voorbrengen, verantwoorden aldus naar recht hun beslissing dat het recht op een eerlijk
proces niet werd miskend. (Art. 6 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 2, §§ 5 en 6 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging – Overlevering – Artikel 17, § 5, Wet
Europees aanhoudingsbevel – Voorwaarden.
Uit het voorschrift van artikel 8 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, dat bepaalt dat indien de persoon op wie het Europees
aanhoudingsbevel met het oog op de instelling van vervolging betrekking heeft, Belg is of
in België verblijft, de overlevering afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde dat
de persoon, na te zijn berecht, naar België wordt teruggezonden teneinde aldaar de straf of
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de veiligheidsmaatregel te ondergaan die tegen hem in de uitvaardigende Staat is
uitgesproken, vloeit niet voort dat de overlevering afhankelijk moet worden gesteld van
die voorwaarde wanneer de betrokken persoon hierom verzoekt. (Art. 8 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging – Beslissing van de raadkamer – Hoger
beroep – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Betekening – Vermeldingen –
Gevolgen.
Het voorschrift van artikel 17, § 5 van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel dat bepaalt dat in de akte van betekening van het arrest, dat
beslist over het beroep tegen de beslissing van de raadkamer, de betrokken persoon in
kennis dient te worden gesteld dat hij het recht heeft een voorziening in cassatie in te
stellen binnen een bepaalde termijn, voorziet niet in enige sanctie of nietigheid en heeft
geen ander doel dan de termijn van cassatieberoep te doen ingaan en de aandacht van de
betrokken persoon hierop te vestigen. (Art. 17, § 5 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
5 oktober 2004
P.2004.1286.N
nr. 456
Vervolging in België – Telastlegging die niet overeenstemt met de feiten waarop de
uitlevering is gegrond – Specialiteit.
Het specialiteitsbeginsel bepaald in art. 14, § 1, Europees Verdrag 13 december 1957
betreffende uitlevering, verzet zich ertegen dat de inverdenkinggestelde, die wordt
uitgeleverd voor feiten van invoer, bezit en verkoop van verdovende middelen, met de
omstandigheid dat de misdrijven met betrekking tot de handel in verdovende middelen
bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van boosdoeners en
van een criminele organisatie, in België kan worden vervolgd voor de telastlegging
onwettig bezit van een vuurwapen dat geacht wordt een verdedigingswapen te zijn,
aangezien dit niet overeenstemt met de feiten waarop zijn uitlevering is gegrond of erin
zijn vervat. (Art. 14.1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
24 november 2004
P.2004.1235.F
nr. 565
Europees aanhoudingsbevel – Schengen–signalering – Inhoud – Tenuitvoerlegging in
België – Toezicht van de onderzoeksrechter – Toezending van het origineel van het
Europees aanhoudingsbevel of van het eensluidend afschrift ervan.
De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats ervan, de Schengen–
signalering, moet bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid;
overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een eensluidend
afschrift is slechts nodig als de inlichtingen die de onderzoeksrechter heeft ontvangen hem
niet in staat stellen na te gaan of de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel zijn vervuld (Artikelen 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
8 december 2004
P.2004.1540.F
nr. 601
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Europees Verdrag
betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 – Toepasselijkheidsgrens.
Door de omzetting in hun nationale wetgeving van het kaderbesluit van 13 juni 2002 van
de Raad van Ministers van de Europese Unie, hebben de betrokken Staten, waaronder
België, supranationale verbintenissen aangegaan die de verbintenissen vervangen welke
voortvloeiden uit het Europees Uitleveringsverdrag, gesloten te Parijs op 13 dec. 1957,
dat ten aanzien van België alleen van toepassing blijft in zijn betrekkingen met de Staten
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die wel partij zijn bij dat verdrag, maar niet gebonden zijn door dat kaderbesluit, of het
niet hebben omgezet
8 december 2004
P.2004.1562.F
nr. 603
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Invrijheidstelling onder
voorwaarden – Raadkamer – Termijn van vaststelling om uitspraak te doen over de
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel.
De termijn van vijftien dagen te rekenen van de aanhouding, waarbinnen de raadkamer bij
wege van een met redenen omklede beslissing uitspraak doet over de tenuitvoerlegging
van het aanhoudingsbevel, is niet van toepassing wanneer de betrokkene onder
voorwaarden in vrijheid is gesteld (Art. 16, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
8 december 2004
P.2004.1540.F
nr. 601
Europees aanhoudingsbevel – Inhoud – Geen nietigheid – Omstandigheden door de
betrokkene aangevoerd – Doel van de ingewonnen inlichtingen.
De vermeldingen van art. 2, § 4, 5°, W. 19 dec. 2003 zijn niet voorgeschreven op straffe
van nietigheid en hebben alleen tot doel inlichtingen te verschaffen aan de
onderzoeksrechter die, rekening houdende met alle omstandigheden die in dat bevel
worden vermeld en met die welke voor hem aangevoerd worden door de persoon op wie
dat aanhoudingsbevel van toepassing is, de tenuitvoerlegging van dat bevel slechts in de
bij de voormelde wet bepaalde gevallen kan weigeren; het is derhalve voldoende dat het
Europees aanhoudingsbevel zo wordt ingevuld dat het de onderzoeksgerechten in staat
stelt te beoordelen of de in de artikelen 3 tot 5 van die wet bepaalde voorwaarden zijn
nageleefd (Artikelen 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
8 december 2004
P.2004.1562.F
nr. 603
Geen nietigheid – Doel van de toegezonden inlichtingen – Europees aanhoudingsbevel –
Schengen–signalering – Inhoud.
De inlichtingen die het Europees aanhoudingsbevel of in de plaats ervan, de Schengen–
signalering, moet bevatten, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid;
overzending van het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of van een eensluidend
afschrift is slechts nodig als de inlichtingen die de onderzoeksrechter heeft ontvangen hem
niet in staat stellen na te gaan of de voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel zijn vervuld (Artikelen 2, § 4 en 9, § 2 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
8 december 2004
P.2004.1540.F
nr. 601
Europees aanhoudingsbevel – Aflevering met het oog op de tenuitvoerlegging van een
straf – Beslissing bij verstek gewezen – Voldoende garanties voor een effectief
rechtsmiddel – Niet verplichte voorwaarde – Weigering de beslissing aan te houden –
Voorwaarden van het rechtsmiddel blijken voldoende uit de bij het dossier gevoegde
stukken.
Indien het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op de
tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheidsmaatregel uitgesproken bij een bij
verstek gewezen beslissing, voorziet de wet niet in de verplichting, maar in de
mogelijkheid om de overlevering van de gezochte persoon aan de gerechtelijke overheid
afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat deze laatste toereikende waarborgen biedt
voor een effectief rechtsmiddel; de beslissing is naar recht verantwoord wanneer zij
overweegt dat er geen enkele grond is om de uitspraak in afwachting van aanvullende
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precisering aan te houden, aangezien het recht op verzet van eiser en de voorwaarden voor
het instellen ervan voldoende blijken uit de stukken die bij het dossier zijn gevoegd. (Art.
7 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
8 december 2004
P.2004.1540.F
nr. 601
Europees aanhoudingsbevel – Veroordeling in het buitenland tot een enkele straf voor
verschillende misdrijven – Tenuitvoerlegging voor wat de oplichting betreft.
Naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij
zij voor de oplichting de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel beveelt,
terwijl de betrokkene in Frankrijk tot een enkele straf van vijf jaar was veroordeeld
wegens oplichting en het niet naleven van de aangifteverplichting bepaald in artikel 464
Douanewetboek inzake de overdracht van geldsommen, effecten of waarden naar of uit
het buitenland; artikel 465 Franse douanewetboek bestraft immers de inbreuk op artikel
464 alleen met geldboetes en inbeslagneming.
28 december 2004
P.2004.1665.F
nr. 629
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België van een veroordeling in het
buitenland – Ontbrekende wetgeving – Weigering van tenuitvoerlegging of grond om de
uitspraak aan te houden.
Aanvoeren dat de wetgeving ontbreekt die de tenuitvoerlegging in België mogelijk maakt
van de buitenlandse veroordeling, maakt geen grond van weigering tot tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel uit, noch een grond tot opschorting van de uitspraak.
28 december 2004
P.2004.1665.F
nr. 629
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Betrokkene in vrijheid gesteld – Verificaties.
Wanneer de persoon waarop het Europees aanhoudingsbevel betrekking heeft in vrijheid
is gesteld, dient de rechter de wettigheid van de omstandigheden van de aanhouding niet
meer na te gaan. De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet doen over de
eigenlijke tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, dient bijgevolg,
overeenkomstig artikel 17, § 4, wet 19 december 2003, alleen nog het toezicht bepaald in
artikel 16, § 1, tweede lid van voormelde wet uit te oefenen. (Artikelen 17, § 4 en 16, § 1,
tweede lid Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
28 december 2004
P.2004.1665.F
nr. 629

UITVOERBAARVERKLARING
Burgerlijke zaken – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat
en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag – Toepasselijke wetsbepaling – Aard
van die bepaling.
Art. 570 Ger.W. dat de onafhankelijkheid en de soevereiniteit van de Staat betreft, is van
openbare orde (Art. 570, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2004
C.2003.0424.F
nr. 482
Burgerlijke zaken – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat
en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag.
Krachtens art. 570, tweede lid, Ger. W., kan een beslissing van een vreemde rechter, in
zoverre zij noch met de staat noch met de bekwaamheid van personen verband houdt, bij
ontstentenis van een verdrag met het land waar zij gewezen is, pas in België uitvoerbaar
worden verklaard nadat de Belgische rechter, enerzijds, het geschil zelf, anderzijds de
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onder 1° tot 5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden heeft onderzocht (Art. 570,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2004
C.2003.0424.F
nr. 482

VALS GETUIGENIS
Begrip – Herziening.
Het vals getuigenis dat tot herziening aanleiding geeft, is noodzakelijkerwijs het
getuigenis dat werd afgenomen vóór de uitspraak van de te herziene veroordeling,
waardoor het verdenking kan wekken hetzij over de beslissing zelf, hetzij over de
oprechtheid van de daarvoor afgenomen getuigenissen (Art. 443, eerste lid, 2°, en vijfde
lid Wetboek van Strafvordering.)
17 maart 2004
P.2003.1599.F
nr. 149
Begrip – Herziening – Ander geding.
De in de artikelen 443, eerste lid, 2°, en vijfde lid, Sv., bepaalde grond tot herziening
vloeit voort uit de vrees dat, aangezien het getuigenis vals is, de veroordeling verdacht is;
de veroordeling voor vals getuigenis kan dus betrekking hebben op een getuigenis die in
een ander geding is afgelegd, maar alleen voor zover de getuige die in die andere zaak een
vals getuigenis heeft afgelegd, vermoed wordt dat ook te hebben gedaan in het geding
waarop de aanvraag tot herziening betrekking heeft (Art. 443, eerste lid, 2°, en vijfde lid
Wetboek van Strafvordering.)
17 maart 2004
P.2003.1599.F
nr. 149

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Factuur – Valsheid in geschriften.
Een factuur voor fictieve prestaties, met een datum die aan de uitgifte ervan voorafgaat en
die gericht is aan de schuldenaar van het gefactureerde bedrag, kan niet worden
aangemerkt als een strafbare valsheid, wanneer de bestemmeling van die factuur, die niet
de gerechtelijke overheid is waarvoor de inning wordt gevorderd, kan nagaan of de
vermeldingen van de factuur juist zijn. (Artikelen 196 en 197 Strafwetboek.)
5 mei 2004
P.2004.0063.F
nr. 235

VENNOOTSCHAPPEN
ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS
Derdenverzet – Bestuurder – Hoedanigheid – Belang.
Een bestuurder van een vennootschap kan enkel door derdenverzet opkomen tegen een
beslissing die de rechten van de vennootschap benadeelt, in zijn hoedanigheid van
bestuurder maar niet in eigen naam en voor eigen rekening. (Art. 1122 Gerechtelijk
Wetboek.)
22 april 2004
C.2002.0421.N
nr. 213
Vertegenwoordiging in rechte – Akten van rechtspleging – Hoger beroep – Beslissing om
op te treden – Instellen van hoger beroep – Wijziging van het bevoegd orgaan –
Ontvankelijkheid.
Het arrest dat vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van de vennootschap op 31
januari 2000 beslist had hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat bij een vonnis van
de rechtbank van koophandel van 26 januari 2000, dat op 3 februari 2000 definitief
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geworden is, de vennootschap onder een voorlopige bewindvoerder werd geplaatst en
oordeelt dat de bestuurders van de vennootschap vanaf laatstgenoemde datum geen
bevoegdheid hadden en dat enkel de voorlopige bewindvoerder de vennootschap ten
aanzien van derden en in rechte kon vertegenwoordigen, verantwoordt zijn beslissing naar
recht om het hoger beroep dat op 11 februari 2000 door de voornoemde bestuurders en
niet door de voorlopige bewindvoerder werd ingesteld, niet–ontvankelijk te verklaren,
aangezien de vennootschap niet door haar bevoegd orgaan was vertegenwoordigd bij het
instellen van het hoger beroep (Art. 703 Gerechtelijk Wetboek.)
4 november 2004
C.2004.0042.F
nr. 533

ALLERLEI
Handelsvennootschap – Vereffening – Schuldeisers – Gelijkheid.
Zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, worden de wederzijdse rechten van
de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op onherroepelijke
wijze vastgesteld (Art. 184 Wet van 30 nov. 1935 houdende samengeschakelde wetten op
de handelsvennootschappen; Art. 190, § 1 Wetboek van vennootschappen.)
23 september 2004
C.2002.0424.F
nr. 429
Vereffening – Aannemingsovereenkomst – Onderaannemer – Rechtstreekse vordering –
Hoofdaannemer – Vereffening – Rechtstreekse vordering na de vereffening – Samenloop
van schuldeisers.
Het beginsel dat, zodra een vennootschap in vereffening wordt gesteld, de wederzijdse
rechten van de schuldeisers wier schuldvordering ontstaan is vóór de vereffening op
onherroepelijke wijze worden vastgesteld, belet, vanaf dat tijdstip, dat een onderaannemer
de in art. 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering instelt
23 september 2004
C.2002.0424.F
nr. 429

VERBINTENIS
Wederkerige overeenkomst – Exceptio non adimpleti contractus – Aard – Bevrijding.
De exceptio non adimpleti contractus is niet meer dan een tijdelijke exceptie die de partij
de mogelijkheid geeft de uitvoering van de eigen verbintenissen op te schorten tot op het
ogenblik dat de medecontractant zijn verbintenissen uitvoert of aanbiedt uit te voeren
(Artikelen 1102 en 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
13 mei 2004
C.2002.0497.N
nr. 258
Wederkerige overeenkomst – Exceptie van niet–uitvoering.
In een wederkerige overeenkomst vermag een partij de uitvoering van haar verbintenissen
op te schorten indien zij bewijst dat haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn
verbintenissen uit die overeenkomst uit te voeren (Art. 1102 Burgerlijk Wetboek.)
13 mei 2004
C.2002.0497.N
nr. 258
Overeenkomst – Derden.
Een derde kan een beroep doen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen
ervan tussen de contractspartijen als verweermiddel tegen een vordering die een van de
partijen tegen hem richt (Art. 1165 Burgerlijk Wetboek.)
29 oktober 2004
C.2003.0284.N
nr. 518
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VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Criminele organisatie – Misdrijven beoogd met de criminele organisatie – Vermelding in
het bevel tot aanhouding.
Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele
organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot aanhouding worden te laste gelegd of
met hun wetsartikel worden aangeduid
24 februari 2004
P.2004.0253.N
nr. 101
Criminele organisatie – Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter – Misdrijven
beoogd met de criminele organisatie.
Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat bij de inverdenkingstelling wegens deelneming aan
een criminele organisatie in de zin van voormelde strafbepalingen, ook een
inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of wanbedrijven die met deze
criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden
24 februari 2004
P.2004.0251.N
nr. 100

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Verkrijgende verjaring – Bezit – Eigendomsrecht gegrond op de handelingen van
doorgang van de eisers – Ander recht – Mede–eigendom – Dubbelzinnig bezit.
Het vonnis dat oordeelt dat de handelingen van doorgang, waarop de eisers hun bezit
gronden, uit een ander recht kunnen voortvloeien dan uit het eigendomsrecht waarop hun
aanspraak slaat, namelijk een recht van mede–eigendom op het litigieuze perceel, dat
ontstaan is uit het gemeenschappelijk gebruik van dat perceel door hen en door de
gebruikers van de aanpalende loten, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat het bezit
van de eisers dubbelzinnig was (Art. 2229 Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2004
C.2003.0367.F
nr. 128
Duur – Rechtsvordering van gerechtsdeurwaarders.
De verjaringstermijn van een jaar, die krachtens art. 2272, eerste lid, B.W. geldt voor de
rechtsvordering van de gerechtsdeurwaarders tot betaling van hun loon voor de akten die
zij betekenen en voor de opdrachten die zij uitvoeren, is niet toepasselijk wanneer de
gerechtsdeurwaarder openstaande staten invordert van een advocaat die hem namens zijn
cliënt verzoekt ambtstaken te verrichten
25 maart 2004
C.2002.0029.N
nr. 168
Duur – Vordering gegrond op artikel 1382 B.W. – Schuldvordering ten laste van de Staat
– Verjaringstermijn.
Om betaling te verkrijgen van een schuldvordering ten laste van de Staat die gegrond is
op art. 1382 B.W. dient de belanghebbende een aangifte, staat of rekening over te leggen;
wanneer de overlegging niet geschiedt binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf
de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij is ontstaan, is de
schuldvordering verjaard (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; thans art.
100, 1° K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
25 maart 2004
C.2001.0597.N
nr. 167
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Duur – Schade t.g.v. een misdrijf – Vordering tot vergoeding – Burgerlijke rechter –
Beslissing – Feiten die aan de vordering ten grondslag liggen – Vaststelling.
De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering en
nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de vordering ten
grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen (Art. 26 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
25 oktober 2004
S.1999.0190.F
nr. 505
Indeplaatsstelling.
De stuiting van de verjaring door degene die zich in zijn rechten laat subrogeren geschiedt
enkel in het voordeel van de gesubrogeerde als ze dateert van voor en niet van na de
subrogatie. (Artikelen 1249 t.e.m. 1252 Burgerlijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614

STRAFZAKEN
Probatieopschorting – Niet–naleving van de voorwaarden – Vordering tot herroeping –
Termijn – Schorsing.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden en tot uitspraak van de veroordeling wegens
de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting kan worden gestuit en
geschorst (Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
6 januari 2004
P.2003.0777.N
nr. 1
Probatieopschorting – Niet–naleving van de voorwaarden – Vordering tot herroeping –
Termijn – Stuiting.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden en tot uitspraak van de veroordeling wegens
de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting kan worden gestuit en
geschorst (Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
6 januari 2004
P.2003.0777.N
nr. 1
Artikel 24, 1°, tweede lid, tweede streepje Sv. – Verzoek tot uitstel met het oog op het
verrichten van welbepaalde bijkomende – Verzoek dat uitgaat van een andere partij dan
het openbaar ministerie – Beslissing tot uitstel waarbij nog andere bijkomende
onderzoeksdaden bevolen worden door de rechter – Aard van een dergelijke beslissing.
De beslissing waarbij het vonnisgerecht mede op verzoek van een andere partij dan het
openbaar ministerie de zaak uitstelt met het oog op het verrichten van bijkomende
onderzoeksdaden, is geen beslissing die ambtshalve of op verzoek van het openbaar
ministerie, in de zin van artikel 24, 1°, tweede lid, tweede streepje, Voorafgaande Titel
van het Wetboek van Strafvordering, de zaak uitstelt met het oog op bijkomende
onderzoeksdaden, zodat de verjaring van de strafvordering geschorst blijft; daartoe
volstaat het dat het door die partij tot de rechter gerichte verzoek mede bepalend is voor
het bijkomend onderzoek, zonder dat evenwel wordt vereist dat het vonnisgerecht alleen
die onderzoeksdaad beveelt zoals deze door de betrokken partij is gevraagd
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Verzachtende omstandigheden – Aard van het misdrijf – Vóór de inwerkingtreding van
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artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000.
De verzachtende omstandigheden waarvan de rechter het bestaan heeft vastgesteld of
erkend, hebben een weerslag op de misdaad vanaf het ontstaan ervan en geven haar, met
terugwerkende kracht, het karakter van een wanbedrijf, zodat alle gecorrectionaliseerde
misdaden vóór 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van art. 35, 2°, Wet 28 nov.
2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, verjaarden door het
verstrijken van de verjaringstermijn van het wanbedrijf
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Verlenging – Nieuwe wet – Toepassing.
Krachtens het beginsel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet, moet een
nieuwe wet tot verlenging van de verjaringstermijn van de strafvordering worden
toegepast op alle strafvorderingen die zijn ontstaan vóór de datum van inwerkingtreding
ervan en die, met toepassing van de oude wet, nog niet zijn verjaard op die datum
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Beginpunt – Collectief misdrijf.
In geval van een collectief misdrijf begint de verjaringstermijn van de strafvordering te
lopen vanaf het laatste feit dat met hetzelfde opzet is gepleegd
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Gecorrectionaliseerde misdaden – Nieuwe wet – Artikel 35, 2°, Wet 28 nov. 2000 –
Tienjarige termijn – Toepassing – Voorwaarde.
In de regel worden de verjaringstermijnen bepaald volgens de aard van de misdrijven ;
alleen de gecorrectionaliseerde misdaden die, volgens de op het wanbedrijf toepasselijke
termijn, niet zijn verjaard op 27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van art. 35, 2°,
Wet 28 nov. 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen, zijn
overeenkomstig die bepaling onderworpen aan de tienjarige verjaringstermijn
18 februari 2004
P.2003.1689.F
nr. 88
Verschillende misdrijven – Intrinsieke samenhang.
De gevolgen van de daden die de verjaring van de strafvordering m.b.t. een misdrijf
stuiten, strekken zich niet alleen uit tot de andere misdrijven die met het eerste misdrijf de
uitvoering van hetzelfde strafbaar opzet zijn en aldus slechts één misdrijf opleveren, maar
tot alle samen behandelde of berechte misdrijven, die door een intrinsieke samenhang
nauw met elkaar verbonden zijn (Art. 22 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 226 en 227 Wetboek van Strafvordering.)
3 maart 2004
P.2003.1750.F
nr. 117
Zaken – Inleiding van de strafvordering voor het vonnisgerecht – Toepassing.
Art. 24, 1°, Sv., zoals het luidde vóór de wijziging ervan bij art. 3, Wet van 16 juli 2002,
die op 1 sept. 2003 in werking is getreden, blijft van toepassing op de misdrijven die ten
laatste op 31 aug. 2003 zijn gepleegd (Art. 24.1 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 3 en 5 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende
bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet–
correctionaliseerbare misdaden te verlengen; Art. 33 Programmawet 5 aug. 2003.)
10 maart 2004
P.2003.1679.F
nr. 138
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Gronden.
Zijn onverminderd van toepassing voor de misdrijven gepleegd ten laatste op 1 september
2003, de schorsingsgronden van de verjaring, die bepaald zijn bij artikel 24, 1°,
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering zoals gewijzigd door artikel 3
van de wet van 11 december 1998 (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Gronden – Nieuwe wet – Toepassing.
De regels van de verjaring behoren niet tot de bepaling van het strafbare feit of de straf
bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. zodat dit artikel niet eraan in de weg staat dat een
beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende
beperkingen wordt veroordeeld (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Gronden – Schorsing vanaf de inleidende zitting – Nieuwe wet – Toepassing –
Discriminatie – Prejudicieel geschil – Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting.
Wanneer voor het Hof van Cassatie in een middel een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1,
3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, wordt opgeworpen, te dezen een vraag of de artikelen 3
en 5.2 van de wet van 16 juli 2002, zoals aangevuld door artikel 33 van de programmawet
van 5 augustus 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet schenden, moet het Hof van
Cassatie in de regel het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen. (Art. 26,
§ 1, 3° Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 24 Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Inleiding voor het vonnisgerecht – Maximumperiode van één jaar – Wijziging van taal –
Verwijzing van de zaak naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang.
De schorsing van de verjaring van de strafvordering vanaf de datum van de terechtzitting
waarop de strafvordering is ingeleid voor het vonnisgerecht, dekt m.n. de volledige
vonnisprocedure in eerste aanleg; tijdens die maximumperiode van één jaar begint de
verjaringstermijn niet opnieuw te lopen de dag na de uitspraak van het vonnis tot
verwijzing van de zaak naar het dichtstbijzijnde rechtscollege van dezelfde rang maar met
een andere voertaal, tot de dag waarop de zaak is behandeld door dat verwijzingsgerecht.
(Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
7 april 2004
P.2004.0074.F
nr. 191
Onderzoeksgerechten – Regeling van de rechtspleging – Conclusie – Middel waarbij de
verjaring van de strafvordering wordt aangevoerd – Opdracht van het onderzoeksgerecht.
Het onderzoeksgerecht dat, bij de regeling van de rechtspleging van het voltooide
gerechtelijk onderzoek, over het in conclusie aangevoerde middel van verval van de
strafvordering door verjaring moet oordelen, kan zich niet vergenoegen met een prima
facie onderzoek van die verjaring; het moet, op grond van de precieze feiten waarvan het
oordeelt dat daaromtrent tegen de verdachte voldoende bezwaren bestaan, onderzoeken of
deze feiten, mocht de vonnisrechter deze bewezen achten, al dan niet verjaard zijn.
(Artikelen 127, zevende lid, 130, 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering.)
11 mei 2004
P.2004.0247.N
nr. 250
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Uit de omstandigheid dat de wet de nieuwe schorsingsregeling van artikel 24
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verbindt aan misdrijven die
gepleegd zijn na de inwerkingtreding van artikel 33 van de programmawet van 5 augustus
2003, volgt dat voor de daarvoor gepleegde misdrijven de schorsingsregeling geregeld
wordt door artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het
bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002
1 juni 2004
P.2004.0292.N
nr. 294
Vrijheidsstraf – Tenuitvoerlegging – Voorlopige invrijheidstelling.
Artikel 95, tweede lid, Sw., is zowel van toepassing op de voorlopig in vrijheid gestelde
veroordeelde als op elke veroordeelde waarvan de straf is beginnen te verjaren voordat hij
werd opgesloten en voordat hij vervolgens zijn vrijheid terugkrijgt.
30 juni 2004
P.2004.0784.F
nr. 367
Vonnisgerecht – Inleidende terechtzitting – Verdaging met het oog op het verrichten van
bijkomende onderzoeksdaden.
Wanneer op de terechtzitting waarop de strafvordering bij het vonnisgerecht wordt
ingeleid, de behandeling van de zaak wordt verdaagd, ambtshalve of op verzoek van het
openbaar ministerie, met het oog op het verrichten van bijkomende onderzoeksdaden met
betrekking tot het ten laste gelegde feit, is de verjaring van de strafvordering niet
geschorst voor de duur van één jaar zolang het vonnisgerecht voormeld onderzoek niet
heeft hervat; het is niet van belang of de behandeling van de zaak al dan niet naar een
welbepaalde datum werd verdaagd en evenmin dat de beslissing volgt uit het proces–
verbaal van de terechtzitting of het voorwerp uitmaakt van een vonnis. (Art. 24, eerste lid
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
6 oktober 2004
P.2004.0862.F
nr. 460
Misdrijven bedoeld in de artikelen 372 tot 377, 379, 380 en 409 Sw. – Artikel 21bis,
tweede lid, V.T.Sv. – Toepassingsgebied.
Uit de uitdrukkelijke verwijzing in het tweede lid van artikel 21bis, Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering, naar de misdaden bedoeld in het eerste lid, volgt dat het
tweede lid enkel betrekking heeft op de misdaden bedoeld in de artikelen 372 tot 377,
379, 380 en 409 Strafwetboek, waarvan een minderjarige slachtoffer is
12 oktober 2004
P.2003.0009.N
nr. 472
Aanvang – Verschillende misdrijven – Eenheid van opzet – Laatste strafbaar feit.
Wanneer verschillende misdrijven de uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet en
aldus slechts één enkel misdrijf opleveren waarop alleen de zwaarste straf mag worden
toegepast, begint de verjaring van de strafvordering t.a.v. het geheel van de feiten pas te
lopen vanaf de dag van het laatste van die feiten op voorwaarde dat het laatste, niet
verjaarde feit bewezen is gebleven en dat elk eerder gepleegd strafbaar feit behoudens
stuiting of schorsing van de verjaring niet van het later gepleegde strafbaar feit is
gescheiden door een tijdsspanne die langer is dan de verjaringstermijn (Art. 65
Strafwetboek; Artikelen 21 tot 25 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Kamer van
inbeschuldigingstelling – Bevoegdheid – Onderzoeksgerechten – Raadkamer.
Krachtens de artikelen 135, § 2, en 235bis, §§ 3, 5 en 6, van het Wetboek van
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Strafvordering, staat het aan de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak te doen, met
name, over de eventuele verjaring van de strafvordering (Artikelen 135, § 2 en 235bis, §§
3, 5 en 6 Wetboek van Strafvordering.)
20 oktober 2004
P.2004.0742.F
nr. 492
Meerdere daders – Handelingen die persoonlijk ten laste kunnen worden gelegd –
Aanvang van de verjaringstermijn – Bepaling.
Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat de strafvordering t.a.v. een verdachte niet is
verjaard om redenen die verband houden met zijn eigen handelingen van deelneming,
maar dat die strafvordering, wat dezelfde misdrijven betreft, wel is verjaard t.a.v. andere
verdachten, aangezien zij geen mogelijk strafbare handelingen hebben gesteld die hen
persoonlijk ten laste kunnen worden gelegd na een tijdstip dat ver genoeg in het verleden
ligt om de vaststelling van de verjaring van de hun betreffende feiten te verantwoorden
22 december 2004
P.2004.1341.F
nr. 624

ALLERLEI
Wegen – Buurtwegen – Onmogelijkheid tot verjaren – Openbaar nut – Ontstentenis –
Recht van uitweg – Bewijslast.
De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar
toebehoort, tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut
diende, moet dat feit bewijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 12 Wet 10 april
1841.)
28 oktober 2004
C.2002.0109.F
nr. 515

VERKIEZINGEN
Wet 4 juli 1989 – Controle verkiezingsuitgaven – Dotaties – Aangewezen instelling – Wet
30 juli 1981 – Artikel 3 – Strafbare gedragingen – Politieke partij.
Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan
de voorwaarden van de wet een instelling, opgericht in de vorm van een vereniging
zonder winstoogmerk, aanwijst die de krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende
dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou beschikken over het al dan
niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en herhaaldelijk
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in artikel 3 van de
Wet van 30 juli 1981. (Artikelen 1, 2, 2bis en 3 Racismewet 30 juli 1981; Art. 444
Strafwetboek; Art. 22 Wet 4 juli 1989 Controle Verkiezingsuitgaven.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539

VERLATING VAN FAMILIE
Bijdrage in de opvoeding en de opleiding van de kinderen – Veroordeling tot het betalen
van schoolgeld – Uitkering tot onderhoud – Uitkering die moet gekweten worden telkens
het schoolgeld verschuldigd is – Toepassing.
Het begrip "uitkering tot onderhoud" bedoeld in artikel 391bis Strafwetboek, dat, onder
meer, naar artikel 203bis B.W. verwijst, heeft betrekking op alle in artikel 203, Burgerlijk
Wetboek, bedoelde bijdrageplichten van de ouders, zoals de betaling van het schoolgeld,
dat moet gekweten worden telkens het verschuldigd is. (Artikelen 203 en 203bis
Burgerlijk Wetboek; Art. 391bis Strafwetboek.)
2 maart 2004
P.2003.1313.N
nr. 113
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Aard van het misdrijf – Voortdurend misdrijf.
Het wanbedrijf verlating van familie is een voortdurend misdrijf en, bijgevolg, één enkel
strafrechtelijk feit dat in zijn geheel moet worden beoordeeld (Art. 391bis Strafwetboek.)
22 september 2004
P.2004.0511.F
nr. 425
Voortdurend misdrijf – Einde.
Het wanbedrijf verlating van familie houdt op te bestaan wanneer de dader, in
overeenstemming met de rechterlijke beslissing die hem daartoe veroordeelt, het
onderhoudsgeld betaalt waarvan hij verzuimde de termijnen te kwijten (Art. 391bis
Strafwetboek.)
22 september 2004
P.2004.0511.F
nr. 425

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
PROBATIEUITSTEL
Vordering tot herroeping wegens niet–naleving van de voorwaarden – Verdrag Rechten
van de Mens – Artikel 6.1 – Redelijke termijn – Toepassing.
Aangezien de redelijke termijn alleen van toepassing is op het vaststellen van burgerlijke
rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een ingestelde
strafvervolging, is hij niet van toepassing op het gerecht waarbij een vordering tot
herroeping van een probatie–uitstel wegens de niet–naleving van de voorwaarden
aanhangig is. (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de
opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
Herroeping – Motivering.
De voorwaarden die de rechter verbindt aan een maatregel van uitstel moeten tezamen
vervuld zijn, zodat, bij gebrek aan conclusie, de rechter zijn beslissing regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt, wanneer hij vaststelt dat één van de
voormelde voorwaarden niet is nageleefd (Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende
de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
Vordering tot herroeping – Opgelegde voorwaarden – Niet–naleving – Beoordeling.
De rechter, bij wie de zaak aanhangig is op dagvaarding van het openbaar ministerie,
oordeelt op verslag van de probatiecommissie dat strekt tot herroeping van het probatie–
uitstel, in feite, en, bijgevolg, op onaantastbare wijze of eiser de opgelegde voorwaarden
heeft nageleefd. (Art. 14, § 2 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel
en de probatie.)
6 oktober 2004
P.2004.0919.F
nr. 461
Herroeping – Voorgaande processtukken – Voeging bij het dossier – Vaststelling door de
rechter.
Artikel 17 Probatiewet vereist niet dat in geval van dagvaarding strekkende tot
herroeping, de rechter uitdrukkelijk vaststelt dat de processtukken betreffende de
misdrijven die aanleiding hebben gegeven tot het probatieuitstel, ook daadwerkelijk bij
het dossier zijn gevoegd
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16 november 2004

P.2004.0917.N

nr. 551

GEWONE OPSCHORTING
Verzoek van de beklaagde – Weigering – Motivering – Houding van de beklaagde
tegenover de slachtoffers.
Het recht van een beklaagde om vrij de wijze te kiezen waarop hij zijn onschuld voor de
rechter staande wil houden, staat eraan niet in de weg dat de rechter die de feiten bewezen
verklaart, bij de beoordeling van de aard en de opportuniteit van de uit te spreken straf of
maatregel en de eventueel daarbij op te leggen voorwaarden, ook rekening houdt met,
onder meer, de gemoedsgesteldheid en de houding van de beklaagde tegenover de
slachtoffers tijdens het onderzoek (Art. 195 Wetboek van Strafvordering; Art. 3 Wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
23 maart 2004
P.2003.1347.N
nr. 163

PROBATIEOPSCHORTING
Niet–naleving van de voorwaarden – Vordering tot herroeping – Verjaring – Stuiting –
Schorsing.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens
niet–naleving van de opgelegde voorwaarden en tot uitspraak van de veroordeling wegens
de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de probatieopschorting kan worden gestuit en
geschorst (Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
6 januari 2004
P.2003.0777.N
nr. 1
Herroeping van de probatieopschorting – Geestestoestand van de beklaagde.
De omstandigheid dat een beklaagde probatieopschorting werd verleend, wat impliceert
dat hij op het ogenblik van die uitspraak door de rechter toerekeningsvatbaar werd geacht,
staat niet eraan in de weg dat de rechter die over een vordering tot herroeping van die
probatieopschorting uitspraak moet doen, vaststelt dat de beklaagde op het ogenblik van
de uitspraak over de herroeping verkeert hetzij in een staat van krankzinnigheid hetzij in
een ernstige staat van geestesstoornis of van zwakzinnigheid, die hem ongeschikt maakt
tot het controleren van zijn daden. (Art. 13, § 6, tweede lid Wet van 29 juni 1964
betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
6 januari 2004
P.2003.0777.N
nr. 1

ALLERLEI
Herroeping – Ondergane voorhechtenis in andere procedure – Vermelding en
aanrekening.
Artikel 16 Probatiewet houdt geen verband met het aanrekenen van een in een andere
procedure reeds ondergane voorhechtenis op een door herroeping effectief geworden
gevangenisstraf zodat de uitspraak van herroeping die reeds ondergane voorhechtenis niet
moet vermelden.
16 november 2004
P.2004.0917.N
nr. 551
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VERRIJKING ZONDER OORZAAK
Werknemer – Verrijking als gevolg van behoud van bruto–vergoeding – Verplichting van
werkgever naderhand sociale zekerheidsbijdragen te betalen – Onrechtmatige verrijking
van werknemer.
Wanneer bij gedwongen uitvoering, na een door de beslagrechter bevolen kantonnement
en consignatie, het volledig brutobedrag van de opzeggingsvergoeding waartoe de
werkgever werd veroordeeld in handen van de werknemer wordt vrijgegeven, kan de
werkgever de verplichting tot inhouding van de sociale zekerheidsbijdragen en de
bedrijfsvoorheffing niet nakomen en in dit geval mag de werknemer de bijdragen die de
werkgever niet kon innen, niet behouden; daaruit volgt dat wanneer de werknemer de
bruto–vergoeding voor zich behoudt en de werkgever zich naderhand verplicht ziet de
sociale zekerheidsbijdragen op die vergoeding te betalen, er een vermogensverschuiving
zonder oorzaak is, doordat de werknemer zich door het behouden van de bruto–
vergoeding onrechtmatig heeft verrijkt en de werkgever daardoor onrechtmatig is
verarmd.
17 mei 2004
C.2001.0564.N
nr. 263

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Internationaal
vervoer
–
Rechtsgedingen
–
Bevoegde
Bevoegdheidsaanwijzend beding – Vorm – Totstandkoming – Vereisten.

gerechten

–

Artikel 31.1 van het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer over
de weg (CMR) bevat geen bepalingen betreffende de vorm en de totstandkoming van een
bevoegdheidsbeding tussen partijen waarbij alle rechtsgedingen, waartoe een aan dit
verdrag onderworpen vervoer aanleiding kan geven, kunnen worden gebracht voor de
gerechten van de bij dit Verdrag partij zijnde landen, zodat, mede gelet op het bepaalde in
artikel 71.1 van de Verordening nr 44/2001 van de Raad van 22 december 2000, die
aspecten onderworpen zijn aan het nationale recht dat de overeenkomst tussen partijen
beheerst (Art. 31.1 Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.); Art. 71.1 E.E.G.–Verordening
nr 44/2001 van de Raad van 22 dec. 2000.)
29 april 2004
C.2002.0250.N
nr. 226
E.G.–Verordening 3820/85 – Controleapparaat – Tachograaf – Gebruik – Afwijking.
De uitbating van een vervoerbedrijf dat voornamelijk vervoer voor landbouwbedrijven
verricht maar zelf geen landbouw–, tuinbouw–, bosbouw– of visserijbedrijf is, valt niet
onder de afwijkingen toegestaan krachtens artikel 13.1, c van de Verordening EG nr
3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschiften
van sociale aard voor het wegvervoer (Bijlage B K.B. 13 juli 1984.)
19 oktober 2004
P.2004.0806.N
nr. 489
Wegvervoer – Koninklijk Besluit Technisch reglement auto's – Lading van voertuigen –
Overschrijding van het hoogst toegelaten gewicht – Moreel bestanddeel.
De artikelen 18, § 1 en § 2 en 26 van het K.B. van 15 maart 1968, houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen
en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houden in dat eenieder die een voertuig
gebruikt, zich ervan moet vergewissen dat het gewicht in beladen toestand ervan niet meer
bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij zelf het voertuig niet geladen;
het verzuim daaraan te voldoen kan het opzet of de schuldige nalatigheid uitmaken vereist
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opdat het morele bestanddeel van het misdrijf zou bestaan.
2 november 2004
P.2004.0767.N

nr. 521

Internationaal vervoer – C.M.R.–Verdrag – Toepassing – Overeenkomst – Voorwerp.
De toepassing van het C.M.R.–verdrag vereist het bestaan van een overeenkomst die het
vervoer van goederen over de weg tot voorwerp heeft; die voorwaarde is niet vervuld
indien de overeenkomst de wijze van vervoer niet nader bepaalt en evenmin uit de
omstandigheid van de zaak blijkt dat de partijen een vervoer over de weg voor ogen
hadden. (Art. 1, eerste lid Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot
internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.).)
8 november 2004
C.2003.0510.N
nr. 537
C.I.V.–verdrag – Koffer – Verdwijning – Bewaking – Verplichting voor de reiziger – Geen
fout – Vergoeding.
Het arrest dat eerst vermeldt dat de reizigers, met toepassing van art. 15, § 5, C.I.V.–
verdrag, hun koffer dienden te bewaken, wat zij op die plaats gemakkelijk konden doen,
en vervolgens beslist dat zij door de N.M.B.S. vergoed kunnen worden op grond dat men,
in de omstandigheden van het geval, niet kan oordelen dat hun vertrouwen een fout zou
zijn die hen belet hun rechtsmiddel tegen de N.M.B.S. in te stellen, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht. (Art. 15, § 5 Verdrag van 9 mei 1980 betreffende het
internationaal spoorwegvervoer (COTIF), met als bijvoegsel A, de Uniforme Regelen
(CIV).)
23 december 2004
C.2004.0303.F
nr. 625

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Onwettig ontvankelijk verklaard hoger beroep – Beslissing – Cassatie – Cassatie met
verwijzing.
Wanneer, in burgerlijke zaken, een beslissing vernietigd wordt omdat ze het hoger beroep
in strijd met de wet ontvankelijk heeft verklaard, wordt de cassatie met verwijzing
uitgesproken
13 december 2004
S.2004.0025.F
nr. 609

STRAFZAKEN
Vernietiging met verwijzing.
Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing
vernietigt en de zaak, krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering, verwijst naar een
hof of rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde
arrest of vonnis gewezen heeft, worden de partijen teruggeplaatst in de toestand waarin zij
waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, dit alles echter binnen
de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de
herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is
verwezen, de stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil
kan tussenkomen in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de rechter
die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook al is zijn cassatieberoep tegen de
vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk verklaard
14 september 2004
P.2004.0159.N
nr. 407

– 330 –
Stedenbouw – Herstelvordering – Stedenbouwkundige inspecteur geen partij in de
rechtspleging waarbij beslist wordt over de herstelvordering – Cassatieberoep van de
stedenbouwkundige inspecteur niet ontvankelijk verklaard – Vernietiging van de
beslissing over de herstelvordering met verwijzing op het cassatieberoep van het
openbaar ministerie – Rechtspleging voor de verwijzingsrechter – Mogelijkheid tot
tussenkomst van de stedenbouwkundige inspecteur.
Wanneer het Hof, krachtens artikel 426 Wetboek van Strafvordering, een beslissing
vernietigt en de zaak, krachtens artikel 427 Wetboek van Strafvordering, verwijst naar een
hof of rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die het vernietigde
arrest of vonnis gewezen heeft, worden de partijen teruggeplaatst in de toestand waarin zij
waren voor de rechter die de vernietigde beslissing heeft gewezen, dit alles echter binnen
de omvang van de cassatie; hieruit volgt dat wanneer de beslissing over de
herstelvordering wordt vernietigd en de zaak over die betwisting naar een hof is
verwezen, de stedenbouwkundige inspecteur voor de rechter op verwijzing in het geschil
kan tussenkomen in dezelfde gevallen en onder dezelfde voorwaarden als voor de rechter
die de vernietigde beslissing heeft gewezen, ook al is zijn cassatieberoep tegen de
vernietigde beslissing in het geding waar hij geen partij was, niet ontvankelijk verklaard
14 september 2004
P.2004.0159.N
nr. 407
Veroordeling van beklaagde op de strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering –
Cassatieberoep van de beklaagde – Vernietiging van de beslissingen die uitspraak doen
op de burgerlijke rechtsvorderingen door en tegen eiser ingesteld – Vernietigd vonnis
deed geen uitspraak over een fout aan de zijde van verweerder – Bevoegdheid van de
rechters naar wie de zaak is verwezen.
Wanneer het Hof van cassatie een vonnis van de correctionele rechtbank vernietigt, in
zoverre het in hoger beroep uitspraak doet over de door en tegen eiser ingestelde
burgerlijke rechtsvorderingen, behalve in zoverre het besliste dat eiser fouten had begaan
die in een oorzakelijk verband staan met de schade die uit het ongeval is voortgevloeid, en
voormeld vonnis geen uitspraak deed over het bestaan van de fout bij verweerder, daar het
enkel besliste dat, in de veronderstelling dat de fout is bewezen, zij niet in oorzakelijk
verband staat met het ongeval, noch van dien aard is dat eiser vrijuit gaat voor zijn eigen
fout, mogen de rechters naar wie de zaak is verwezen, zonder afbreuk te doen aan de
draagwijdte en de gevolgen van de uitgesproken vernietiging, beslissen dat geen enkele
fout op afdoende wijze is bewezen aan de zijde van verweerder
22 september 2004
P.2004.0584.F
nr. 426

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
Gewettigde verdenking – Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter – Criteria.
Een verzoek tot onttrekking van een zaak aan het vredegerecht van het kanton Vorst
wordt door het Hof afgewezen wanneer de omstandigheden van de zaak, namelijk dat de
vrederechter op de terechtzitting van 25 november 2003 de conclusietermijnen en de
rechtsdag heeft bepaald, overeenkomstig art. 747, §2, Ger. W., dat op de terechtzitting van
6 januari 2004, de plaatsvervangende vrederechter, bij de inleiding van de dagvaarding tot
gedwongen tussenkomst, de zaak verdaagd heeft tot 3 mei 2004, zonder dat verzoekster,
die op de terechtzitting door haar raadsman was vertegenwoordigd, zich daartegen heeft
verzet en het feit dat de gemeente Vorst op wier grondgebied het rechtscollege gevestigd
is waaraan men de zaak wil doen onttrekken, bij de zaak betrokken is, bij verzoekster of
bij derden geen gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de onafhankelijkheid
en over de onpartijdigheid van de vrederechter alsook van de plaatsvervangende
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vrederechters die het vredegerecht van het kanton Vorst vormen. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2004
C.2004.0191.F
nr. 293
Gewettigde verdenking – Vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter –
Verwijten aan de griffie.
Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde
verdenking dat melding maakt van verwijten aan de griffie, houdt geen verband met de
rechter, en is bijgevolg niet ontvankelijk. (Art. 648, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
28 mei 2004
C.2004.0191.F
nr. 293
De door de verzoekers aangevoerde grieven tegen bepaalde rechters van de rechtbank van
koophandel ten persoonlijken titel strekken zich niet zonder meer tot de andere rechters
van dat rechtscollege uit
13 juli 2004
C.2004.0258.N
nr. 368
Het verzoek tot onttrekking dient als ongegrond te worden afgewezen wanneer de
verzoekers niet aantonen dat het vermeende gebrek aan onpartijdigheid en
onafhankelijkheid bestaat in hoofde van alle rechters van de rechtbank waaraan de
verzoekers de zaak willen doen onttrekken
13 juli 2004
C.2004.0258.N
nr. 368
Er zijn geen redenen om de conclusie neergelegd in uitvoering van het arrest van het Hof
dat het verzoek tot onttrekking niet kennelijk onontvankelijk verklaard, uit het debat te
weren.
13 juli 2004
C.2004.0258.N
nr. 368
Uit de omstandigheid dat het hof van beroep een vonnis waarbij, in het kader van de
vordering van de procureur des Konings tot faillietverklaring van een N.V., ambtshalve de
heropening der debatten wordt bevolen ten einde deze laatste toe te laten bepaalde
informatie en stukken over te leggen, teniet heeft gedaan, kan niet afgeleid worden dat,
noch de magistraten die kennis hebben genomen van voormelde zaak, noch de andere
magistraten van de rechtbank van koophandel niet met de nodige onafhankelijkheid en
onpartijdigheid kennis zouden kunnen nemen en oordelen in een zaak met een ander
voorwerp en een andere oorzaak waarbij de voormelde N.V. eveneens partij is.
13 juli 2004
C.2004.0258.N
nr. 368
Noch uit de omstandigheid dat de rechtbank van koophandel de conclusietermijnen niet
zou hebben vastgesteld overeenkomstig de termijnen die door partijen zouden zijn
voorgesteld in onderling akkoord, noch uit de context waarin dit volgens de eisers
gebeurde, kan afgeleid worden dat de andere magistraten van de rechtbank niet langer met
de nodige onpartijdigheid en onafhankelijkheid kennis kunnen nemen van en oordelen in
de hangende procedure
13 juli 2004
C.2004.0258.N
nr. 368
De door de verzoekers aangevoerde feitelijke elementen die "in hun samenhang en in hun
geheel genomen" zouden moeten aantonen dat de voorzitter van de rechtbank van
koophandel niet alleen zelf niet kan of niet wil zetelen in de hangende procedure, maar
tevens door zijn tussenkomsten blijk zou hebben gegeven van een gebrek aan
onpartijdigheid en onafhankelijkheid, mochten zij bewezen zijn, sluiten geenszins uit dat
de andere magistraten van de rechtbank van koophandel kennis kunnen nemen van de
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zaak
13 juli 2004

C.2004.0258.N

nr. 368

Gewettigde verdenking – Partij die ondervoorzitter is van de rechtbank waarbij het
geschil aanhangig is – Onafhankelijkheid van de rechtbank – Omstandigheden.
Wanneer in een geschil dat aanhangig is bij de rechtbank, een partij ondervoorzitter is van
deze rechtbank en de tegenpartij zijn echtgenote van wie hij gescheiden leeft, kan, naar de
omstandigheden van het geval, bij de partijen en derden gewettigde twijfel ontstaan
aangaande de vereiste onafhankelijkheid van de rechtbank (Art. 648, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
12 november 2004
C.2004.0448.N
nr. 545

STRAFZAKEN
Kennelijk niet–ontvankelijk verzoek – Geldboete.
De verzoeker tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere wiens verzoek kennelijk
onontvankelijk is verklaard door het Hof wordt veroordeeld tot een geldboete om reden
dat zijn lichtzinnig beroep op voornoemde rechtspleging rechtsmisbruik oplevert dat de
normale werking van het gerecht ernstig heeft verstoord (Art. 545, tweede en derde lid
Wetboek van Strafvordering.)
26 oktober 2004
P.2004.1329.N
nr. 510

TUCHTZAKEN
Vordering tot onttrekking – Gewettigde verdenking – Ontvankelijkheid.
Een vordering tot onttrekking wegens gewettigde verdenking kan alleen worden ingesteld
door een partij of, in de bij wet bepaalde gevallen, door het O.M. (Artikelen 138, tweede
lid, 650 en 651 Gerechtelijk Wetboek.)
13 april 2004
C.2004.0147.F
nr. 194
Vordering tot onttrekking – Gewettigde verdenking – Provinciale raad van de Orde der
Geneesheren – Assessor – Ontvankelijkheid.
Noch het recht om hoger beroep in te stellen tegen de beslissingen van de provinciale raad
van de Orde der Geneesheren, noch de andere bevoegdheden die de wet aan de bijzitter
toekent, noch zijn specifiek statuut maken het mogelijk de bijzitter van die raad gelijk te
stellen met het openbaar ministerie, teneinde hem, in soortgelijke gevallen, het recht toe te
kennen een vordering tot onttrekking in te stellen. (Artikelen 138, tweede lid, 650 en 651
Gerechtelijk Wetboek; Art. 21 K.B. nr 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Orde der
Geneesheren.)
13 april 2004
C.2004.0147.F
nr. 194
Advocaat – Tuchtrechtelijke grieven – Gedragingen ten opzichte van de procureur–
generaal bij het hof van beroep – Tuchtraad van beroep – Samenstelling – Gewettigde
verdenking.
De omstandigheid dat bepaalde tuchtrechtelijke grieven die verzoeker worden
aangerekend, betrekking hebben op zijn gedrag ten opzichte van de procureur–generaal
bij het hof van beroep, terwijl die magistraat het openbaar ministerie uitoefent bij de
tuchtraad van beroep die wordt voorgezeten door de eerste voorzitter van het hof van
beroep of door de kamervoorzitter die hij aanwijst, kan bij verzoeker of bij derden geen
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de appelrechters
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die uitspraak dienen te doen
4 juni 2004

C.2004.0199.F

nr. 306

Wettige verdenking.
De omstandigheid dat de leden van de provinciale raad van de Orde van Architecten te
kennen geven dat zij zullen weigeren in een wettelijke samenstelling de zaak te
behandelen, kan bij verzoeker en bij derden een gewettigde twijfel doen ontstaan nopens
de strikte onpartijdigheid en objectiviteit van de raad. (Art. 648, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
3 december 2004
C.2004.0487.N
nr. 587

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Dekking – Overlijden door ongeval – Ongeval – Contractuele omschrijving –
Verbindende kracht van de overeenkomst – Miskenning.
De verbindende kracht van de verzekeringsovereenkomst die het risico van overlijden
door ongeval dekt en waarin het ongeval omschreven wordt als elke gebeurtenis die het
gevolg is van de plotselinge en toevallige werking van een uitwendige oorzaak buiten de
wil van de verzekerde, wordt miskend wanneer het arrest beslist dat de val, die de oorzaak
is van het overlijden, de uitwendige oorzaak is buiten de wil van de getroffene. (Art. 1134
Burgerlijk Wetboek.)
16 januari 2004
C.2002.0253.F
nr. 25
Niet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering – Geding tegen de verzekerde
voor de strafrechter – Rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde – Tussenkomende
verzekeraar – Exceptie, nietigheid of verval van recht dat aan de benadeelde kan worden
tegengeworpen – Toepassing.
Artikel 89, § 5, Wet Landverzekeringsovereenkomst, dat, onder meer, bepaalt dat
wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het strafgerecht en de
verzekeraar in de zaak wordt betrokken of vrijwillig tussenkomt, dit strafgerecht geen
uitspraak kan doen over de rechten die de verzekeraar kan doen gelden tegenover de
verzekerde of de verzekeringnemer, staat eraan niet in de weg dat de verzekeraar,
wanneer hij inzake niet verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor de
strafrechter tussenkomt, aan de benadeelde bij het uitoefenen van diens rechtstreeks
vorderingsrecht op grond van de verzekeringsovereenkomst een exceptie, nietigheid of
verval van recht als bedoeld in artikel 87, § 2 van deze wet tegenwerpt; dergelijke
exceptie, nietigheid of verval van recht is immers geen recht dat de verzekeraar ten
aanzien van de verzekerde of de verzekeringsnemer doet gelden als bedoeld in artikel 89,
§ 5, Wet Landverzekering, maar heeft, indien gegrond, enkel voor gevolg dat de
voorwaarden voor het verlenen van de dekking niet vervuld zijn waardoor de verzekeraar
die dekking aan de benadeelde niet verschuldigd is, zodat de beoordeling ervan
onlosmakelijk verbonden is met de uitoefening van de rechtstreekse vordering van de
benadeelde (Artikelen 86, 87, § 2 en 89, § 5 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
27 januari 2004
P.2003.0839.N
nr. 46
Bestaan en inhoud – Bewijs door vermoedens.
Ingevolge artikel 10, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst kunnen het bestaan en de inhoud van een
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verzekeringsovereenkomst niet door vermoedens worden bewezen tenzij een begin van
bewijs door geschrift wordt geleverd. (Art. 10, § 1, eerste en tweede lid Wet 25 juni 1992
op de landverzekeringsovereenkomst.)
6 februari 2004
C.2002.0258.F
nr. 65
Kwitantie ter afrekening – Benadeelde – Aanspraak op schadevergoeding.
Artikel 84 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst dat bepaalt dat elke kwitantie
voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening niet betekent dat de benadeelde
afziet van zijn rechten en dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen van de
schade moet vermelden waarop die afrekening slaat, houdt niet in dat wanneer de
kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening de elementen van de
schade vermeldt waarop die afrekening slaat, behoudens dwaling, de benadeelde voor
diezelfde schade aanspraak mag maken op een hoger bedrag dan het bedrag dat het
voorwerp van de kwitantie uitmaakt (Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
16 maart 2004
P.2003.0868.N
nr. 143
Voordeel van de verzekering – Uitsluiting – Opzettelijke daad van de verzekerde –
Bewijslast.
De verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet bewijzen dat de verzekerde
de opzettelijke daad heeft begaan waardoor hij het voordeel van de verzekering heeft
verloren (Art. 8 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
2 april 2004
C.2002.0030.F
nr. 178

W.A.M.–VERZEKERING
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Herstelplicht – Geen verzekering.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds is niet gehouden tot vergoeding van de
materiële schade, aangezien niet het feit dat de verzekeringsplicht niet nageleefd werd de
reden is waarom geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is,
maar wel het feit dat het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt, niet
geïdentificeerd is (Art. 80, § 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.)
9 januari 2004
C.2003.0248.F
nr. 12
Verzekeraar – Lichamelijke
Verkeersongeval.

letsels

–

Vergoedingsplicht

–

Voorwaarden

–

Het vonnis dat vaststelt dat de getroffene, als achterpassagier in een motorrijtuig dat op
een openbare weg reed, in zijn ruggengraat geraakt werd door een verdwaalde kogel die
het koetswerk van het voertuig doorboorde bij een vuurgevecht tussen gangsters en
politie, en dat oordeelt dat het voertuig, in het verkeer, getroffen werd door een ongewoon
voorwerp dat één van de inzittenden schade toebracht en verwondde, heeft wettig kunnen
afleiden dat de schade te wijten was aan een ongeval dat verband houdt met het verkeer
op de openbare weg in de zin van art. 29bis, § 1, eerste lid, W.A.M.–wet (Art. 29bis, § 1,
eerste lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
9 januari 2004
C.2002.0194.F
nr. 11
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Rechthebbende.
De omstandigheid dat tussen het slachtoffer van een verkeersongeval en diens echtgenoot
bij een overeenkomst voorafgaand aan een echtscheiding door onderlinge toestemming is
bedongen dat het overlijden van het slachtoffer een einde stelt aan de
onderhoudsverplichting, heeft niet tot gevolg dat die echtgenoot zijn aanspraken verliest
op vergoeding van de schade ten laste van de verzekeraar van de houder of eigenaar van
het bij het verkeersongeval betrokken motorvoertuig waarop een rechthebbende in de zin
van art. 29bis, § 1, W.A.M.–wet recht heeft (Art. 29bis Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
12 februari 2004
C.2001.0333.N
nr. 78
Motorrijtuigen
–
Schade
–
Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
Vergoedingsopdracht – Niet–geïdentificeerd voertuig – Begrip.

–

Wanneer een verkeersongeval wordt veroorzaakt door een motorrijtuig waarvan de
identiteit niet is vastgesteld kan de benadeelde van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds vergoeding bekomen van de door dit motorrijtuig veroorzaakte
schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; in deze zin is een voertuig geïdentificeerd,
wanneer de persoon op wiens naam het ingeschreven staat gekend is of wanneer de
verzekeringstoestand van dit voertuig kan gekend zijn (Artikelen 50, § 1, 1° en 80, § 1, 1°
Wet van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
1 maart 2004
C.2003.0081.N
nr. 111
Voertuig gewoonlijk gestald in het buitenland – Niet–geïdentificeerd voertuig – Belgisch
Bureau voor Autoverzekeraars – Vergoedingsplicht.
Wanneer op het grondgebied van een lid–staat van de EEG schade is veroorzaakt door een
voertuig en vaststaat dat het schadeverwekkend voertuig in het buitenland is gestald, doch
enkel de aansprakelijke bestuurder ervan is geïdentificeerd, zonder dat de persoon op
wiens naam het ingeschreven staat gekend is of zonder dat de verzekeringstoestand van
het voertuig kan gekend zijn, is het nationaal bureau van afwikkeling evenmin als enige
verzekeraar verplicht de schade van de benadeelde persoon te vergoeden (Art. 2, § 2 Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 2,
tweede lid Richtlijn van de Raad van de E.E.G. nr 72/166 van 24 april 1972.)
1 maart 2004
C.2003.0081.N
nr. 111
Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
Toepassingsgebied.
Het toepassingsgebied van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet
welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg omvat de rechtsvordering die
gegrond is op art. 29bis W.A.M.–wet, dat de verzekeraars die de aansprakelijkheid
dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij een
verkeersongeval zijn betrokken, verplicht bepaalde soorten schade te vergoeden die wordt
geleden door slachtoffers van een dergelijk ongeval die geen bestuurder van de betrokken
voertuigen zijn (Artikelen 1 en 4.a Verdrag van Den Haag 4 mei 1971; Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
19 maart 2004
C.2003.0037.F
nr. 156
Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
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Toepassingsgebied – Uitsluiting.
Uit artikel 9 van het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van
toepassing is op verkeersongevallen op de weg volgt dat artikel 2.5, volgens hetwelk dit
niet van toepassing is op regresvorderingen en subrogaties waarbij verzekeraars zijn
betrokken, niet doelt op de rechtstreekse vordering van benadeelden tegen de verzekeraar
(Artikelen 2.5 en 9 Verdrag van Den Haag 4 mei 1971.)
19 maart 2004
C.2003.0037.F
nr. 156
Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
Toepassingsgebied.
Het verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 inzake de wet welke van toepassing is op
verkeersongevallen op de weg bepaalt zowel de wet die van toepassing is op de
burgerlijke aansprakelijkheid als die welke van toepassing is op de voorwaarden en de
omvang van het herstel van schade uit een verkeersongeval, ongeacht de grondslag ervan,
op voorwaarde dat deze niet–contractueel is (Artikelen 1 en 4.a Verdrag van Den Haag 4
mei 1971.)
19 maart 2004
C.2003.0037.F
nr. 156
Modelovereenkomst 1992 – Omvang van de dekking – Van de verzekering uitgesloten
schade – Schade aan het verzekerd rijtuig – Verzekerd rijtuig.
Overeenkomstig artikel 8, 1° modelovereenkomst 1992 is de schade aan het "verzekerd
rijtuig" van de verzekering uitgesloten; onder "verzekerd rijtuig" in deze bepaling wordt
niet alleen het in de bijzondere voorwaarden omschreven voertuig verstaan, maar ook het
aan een derde toebehorend motorrijtuig dat toevallig wordt bestuurd, dat eveneens een
verzekerd voertuig is wanneer het bestuurd wordt in de bij artikel 4, 1°, aanhef en b, van
de modelpolis omschreven voorwaarden. (Artikelen 4, 1°, b, en 8, 1° K.B. 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
15 april 2004
C.2001.0236.N
nr. 196
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Opdracht – Opdracht tot schadevergoeding –
Motorrijtuig – Motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld – Begrip –
Onbekende bestuurder.
Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding
bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig
zijn veroorzaakt wanneer de identiteit van het motorvoertuig dat het ongeval heeft
veroorzaakt, niet is vastgesteld; niet de identiteit van de bestuurder maar die van het
voertuig dient te worden vastgesteld (Art. 50, § 1, eerste lid, 1° Wet van 9 juli 1975
betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 80, § 1, eerste lid, 1° Wet
van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 19bis – 11, §
1, 7° Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
26 april 2004
C.2003.0319.F
nr. 220
Bestuurder – Vergoeding – Uitsluiting – Draagwijdte – Rechthebbende.
De regel dat de bestuurder van een motorrijtuig zich niet kan beroepen op de bepaling van
artikel 29bis, W.A.M.–wet houdt geen uitzondering in voor het geval die bestuurder een
vergoeding vraagt als rechthebbende van een slachtoffer waarvan sprake in dat artikel
(Art. 29bis, § 2 Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
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motorrijtuigen.)
17 juni 2004

C.2002.0488.N

nr. 336

Schade – Volledig herstel – Gedeelde aansprakelijkheid – Tegenstelbaar karakter.
Wanneer de door de getroffene geleden schade te wijten is aan de samenlopende fouten
van verscheidene personen, is elk van hen, in de regel, jegens de getroffene gehouden tot
volledig herstel van die schade
25 juni 2004
C.2003.0406.F
nr. 359
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Vergoedingsverplichting – Houder van het
motorrijtuig – Geen verzekering – Kennis – Bewijslast.
Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat beweert van dekking jegens de houder
van het voertuig bevrijd te zijn, moet bewijzen dat laatstgenoemde wist dat de burgerlijke
aansprakelijkheid waartoe het voertuig aanleiding kan geven, niet regelmatig gedekt was
(Art. 1315, tweede lid Burgerlijk Wetboek; Artikelen 79 en 80 Wet van 9 juli 1975
betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen; Art. 17, § 1, 3° K.B. 16 dec. 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.)
4 november 2004
C.2002.0533.F
nr. 530
Schade – Vergoeding
Indeplaatsstelling.

door

het

Gemeenschappelijk

Motorwaarborgfonds

–

Het vonnis dat de vordering tot indeplaatsstelling afwijst van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds dat de schade van de getroffene heeft vergoed, en van de
aansprakelijke voor het ongeval de terugbetaling ervan eist op grond dat hij geldig
verzekerd was, is niet naar recht verantwoord.
16 december 2004
C.2004.0155.F
nr. 619
Benelux–Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst – Staat – Verhaal
– Grove fout – Vereiste.
Wanneer de Staat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van een bestuurder of
houder van een hem toebehorend motorrijtuig en bijgevolg de schade heeft vergoed die
met dat voertuig was veroorzaakt door een grove fout van de bestuurder of van de houder
ervan, kan hij van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de terugbetaling vorderen van
de vergoedingen die hij aan de slachtoffers heeft moeten betalen; hiertoe is niet vereist dat
de Staat zelf zich het recht van verhaal op grond van grove fout zou hebben
voorbehouden. (Art. 11, § 2 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art. 14, § 1, eerste lid
Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen; Art. 16 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen.)
16 december 2004
C.2003.0156.N
nr. 615
Benelux–Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen – Gemeenschappelijke bepalingen bij de Overeenkomst – Staat –
Verzekering – Vrijstelling – Verplichting tot dekking – Verhaal.
Wanneer de Staat overeenkomstig artikel 2, § 1, onder 3, van de Benelux–Overeenkomst
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen van de
verplichting tot verzekering is vrijgesteld, doch krachtens zijn nationale wet ertoe is
gehouden zelf de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de houders en bestuurders van
de hem toebehorende rijtuigen te dekken, verzet artikel 11, § 2, van de
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Gemeenschappelijke Bepalingen behorende bij die Benelux–Overeenkomst er zich niet
tegen dat hij een recht van verhaal uitoefent, in zoverre een verzekeraar zich dat recht zou
hebben kunnen voorbehouden (Art. 11, § 2 Benelux–overeenkomst 24 mei 1966; Art. 11,
tweede lid Wet van 1 juli l956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
motorrijtuigen.)
16 december 2004
C.2003.0156.N
nr. 615

VERZET
Strafzaken – Verstekvonnis – Geen hoger beroep van het O.M. – Verzet van de beklaagde
– Vonnis op verzet – Hoger beroep van het O.M. en van de beklaagde – Strafverzwaring –
Wettigheid.
Wanneer het openbaar ministerie tegen een verstekvonnis geen hoger beroep heeft
ingesteld, mag de appelrechter, die uitspraak doet op het hoger beroep van het openbaar
ministerie en van de beklaagde tegen het vonnis gewezen op verzet van de beklaagde, de
door het verstekvonnis uitgesproken straf niet verzwaren (Artikelen 187, 188, 202 en 203
Wetboek van Strafvordering.)
27 april 2004
P.2003.0892.N
nr. 222
Burgerlijke zaken – Arrest op verzet – Cassatieberoep – Vernietiging – Verstekarrest.
Ingevolge de vernietiging van een arrest in zoverre het beslist over het verzet, is het
cassatieberoep gericht tegen een verstekarrest voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk
24 juni 2004
C.2001.0588.N
nr. 351
Strafzaken – Beslissing bij verstek gewezen – Gebrek aan betekening – Termijn van
verzet.
De termijn van verzet begint niet te lopen zonder een regelmatige betekening van de bij
verstek gewezen beslissing
6 oktober 2004
P.2004.0719.F
nr. 459

VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Beslissing in hoger beroep – Tegenvordering om de regels inzake de aanleg te omzeilen –
Onrechtmatig belang – Ontvankelijkheid van het hoger beroep.
Wanneer, ingevolge de samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het
bedrag van de tegenvordering wegens roekeloze en tergende vordering, de appelrechter
uitspraak moet doen op het hoger beroep van de partij die de tegenvordering had
ingesteld, mag hij oordelen dat de tegenvordering uitsluitend was ingegeven door de wil
de regels van de aanleg te omzeilen en kan hij, op grond van het aldus onrechtmatig
vervolgd belang, het hoger beroep niet ontvankelijk verklaren. (Artikelen 617 en 620
Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2004
C.2001.0453.N
nr. 6
Onderzoeksgerechten – Beschikking waarbij een derde kan worden afgeluisterd –
Regelmatigheid – Motivering.
Het arrest is regelmatig met redenen omkleed en naar recht verantwoord wanneer het
beslist dat het bevelschrift, dat zegt dat een derde, die ervan verdacht wordt geregeld in
verbinding te staan met een verdachte, kan worden afgeluisterd, geldig is en het recht van
verdediging van die derde is geëerbiedigd als dat bevelschrift het precieze feit vermeldt
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waardoor die verbinding kan worden vermoed.
28 december 2004
P.2004.1647.F

nr. 628

BURGERLIJKE ZAKEN
Rechterlijke termijnregeling – Conclusietermijnen – Conclusie – Neerlegging ter griffie te
laat – Tijdige mededeling aan de tegenpartij.
Alleen een na de door de rechter bepaalde termijn ter griffie neergelegde conclusie wordt
uit het debat geweerd (Art. 747, § 2 Gerechtelijk Wetboek.)
22 januari 2004
C.2001.0135.N
nr. 37
Vorderen van een vonnis dat geacht wordt op tegenspraak te zijn gewezen –
Rechtsdagbepaling – Verdaging van een zaak naar een welbepaalde datum.
Het vonnis dat oordeelt dat een verdaging die toegestaan is uit overwegingen van
confraterniteit tussen advocaten, de partij die daarmee heeft ingestemd het voordeel van
artikel 751 Ger. W. ontzegt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Art. 751, § 1,
eerste lid, en § 2, vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
13 februari 2004
C.2003.0182.F
nr. 83
Voorlopige tenuitvoerlegging – Hoger beroep – Bevoegdheid van de rechter.
Dat de appelrechter in geen geval de tenuitvoerlegging van een vonnis kan verbieden of
doen schorsen verhindert niet dat hij de beroepen beslissing inzake de voorlopige
tenuitvoerlegging teniet doet indien zij tot stand gekomen is met miskenning van het recht
van verdediging. (Art. 1402 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
C.2002.0055.N
nr. 176
Geschilpunt – Beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht ten volle uitoefent –
Nieuwe beslissing van dezelfde rechter – Zelfde zaak en partijen.
De rechter mag niet opnieuw uitspraak doen over een geschilpunt dat reeds definitief
werd beslecht (Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2004
C.2003.0153.F
nr. 218
Uitspraak – Bepaalde dag – Taak van de rechter.
Dat de rechter, wanneer hij de zaak in beraad houdt om het vonnis uit te spreken, de dag
voor die uitspraak dient te bepalen, sluit niet uit dat hij op een vroegere dan de bepaalde
dag uitspraak kan doen, noch verplicht het hem de partijen vooraf van de vervroegde dag
voor de uitspraak in kennis te stellen. (Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Uitspraak – Bepaalde dag – Vervroegde dag.
Geen schending van het recht van verdediging of van artikel 6.1 E.V.R.M. valt af te leiden
uit de enkele omstandigheid dat de rechter uitspraak doet voor de dag bepaald voor de
uitspraak. (Art. 770, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
17 juni 2004
C.2002.0385.N
nr. 334
Beslag inzake namaak – Beschikking – Voorlopige tenuitvoerlegging – Intrekking – Risico
– Toepasselijkheid.
De bepaling krachtens welke degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis,
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waarvan de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen
risico vindt geen toepassing op de tenuitvoerlegging van een beslissing die werd
ingetrokken op grond van de bepaling die de beslagene, in geval van veranderde
omstandigheden, toelaat de wijziging of de intrekking van de beschikking, waarbij
toelating tot beslag inzake namaak wordt verleend, te vragen (Artikelen 1398, tweede lid,
en 1419, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
10 september 2004
C.2003.0136.N
nr. 401
Schriftelijke repliek – Conclusie – Inhoudelijke beperking – Motiveringsverplichting –
Conclusie waarop niet dient geantwoord – Advies openbaar ministerie.
De rechter neemt een neergelegde conclusie inhoudende "repliek op het advies van het
openbaar ministerie" alleen in aanmerking in zoverre zij antwoordt op het advies van het
openbaar ministerie. (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 767 Gerechtelijk Wetboek.)
20 september 2004
S.2004.0009.N
nr. 421
Onderzoeksmaatregel bevolen door rechter – Resultaat – Akkoord van partijen.
Het akkoord tussen de partijen over het resultaat van een door de rechter bevolen
onderzoeksmaatregel houdt in de regel geen overeenkomst in ter oplossing van hun
geschil, tenzij de rechter vaststelt dat dit het enige geschilpunt is dat tussen hen bestaat
(Art. 1043, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2004
S.2004.0094.N
nr. 450
Uitvoerbaarverklaring – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de
staat en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag.
Krachtens art. 570, tweede lid, Ger. W., kan een beslissing van een vreemde rechter, in
zoverre zij noch met de staat noch met de bekwaamheid van personen verband houdt, bij
ontstentenis van een verdrag met het land waar zij gewezen is, pas in België uitvoerbaar
worden verklaard nadat de Belgische rechter, enerzijds, het geschil zelf, anderzijds de
onder 1° tot 5° van die wetsbepaling vermelde voorwaarden heeft onderzocht (Art. 570,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 oktober 2004
C.2003.0424.F
nr. 482
Vordering in rechte – Oorzaak – Wijziging door de rechter – Niet aangevoerde feiten –
Beschikkingsbeginsel.
Het arrest dat steunt op de onoprechte houding van de verwerende partij in de
schadevergoedingsvordering na de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst om de
vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van die concessie–
overeenkomst in te willigen, wijzigt het voorwerp van de vordering en miskent het
beschikkingsbeginsel wanneer die onoprechte houding niet door de partijen was
aangevoerd (Artikelen 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
18 november 2004
C.2004.0062.F
nr. 556
Vordering in rechte – Voorwerp – Wijziging door de rechter – Niet–aangevoerde schade
– Beschikkingsbeginsel.
Het arrest dat erkent dat een partij schade heeft geleden die door haar niet werd
aangevoerd, wijzigt het voorwerp van de vordering en miskent bijgevolg het
beschikkingsbeginsel (Artikelen 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
2 december 2004
C.2003.0633.F
nr. 583
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Vordering tot verbetering
arbeidsongeschiktheid.

–

Verschrijving

–

Begrip

–

Tijdelijke

volledige

De rechter wijzigt de bevestigde rechten en schendt derhalve artikel 794 Ger. W., wanneer
hij de data verbetert die verband houden met een tijdvak van tijdelijke volledige
arbeidsongeschiktheid, die als basis hebben gediend voor de berekening van de
vergoeding en die voorkomen in de beslissing waarop de vordering tot verbetering van
een verschrijving betrekking heeft (Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2004
S.2004.0114.F
nr. 610

STRAFZAKEN
Uitspraak – Datum – Appellant – Dwaling – Onoverwinnelijke feitelijke dwaling.
Bij een appellant kan slechts onoverwinnelijke feitelijke dwaling bestaan over de datum
waarop een vonnis werd uitgesproken waarvan hij zinnens is in hoger beroep te komen,
wanneer die dwaling volgt uit een oorzaak die vreemd is aan de appellant en hem niet kan
toegerekend worden op voorwaarde dat ieder normaal voorzichtig appellant, geplaatst in
dezelfde omstandigheden, eveneens zou gedwaald hebben.
13 januari 2004
P.2003.0860.N
nr. 17
Persoonlijke verschijning – Gerechtelijk Wetboek – Artikel 1000 – Toepassing.
De bepaling van art. 1000, Ger. W., die o.m. met verwijzing naar art. 939 van datzelfde
wetboek, voorschrijft dat de verklaringen die de partijen afleggen tijdens hun met
toepassing van art. 992 van dat wetboek bevolen persoonlijke verschijning op schrift
worden gesteld, houdt geen verband met de rechtspleging die voor de strafgerechten
gevolgd wordt. (Artikelen 939, 992 en 1000 Gerechtelijk Wetboek.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Onderzoeksgerechten – Rechtspleging – Proces–verbaal van de terechtzitting.
De wet vereist niet dat van het debat voor de onderzoeksgerechten een proces–verbaal van
de terechtzitting wordt opgesteld (Artikelen 21, 22, 23, 1°, en 30 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Rechtspleging –
Inverdenkinggestelde – Verhoor door de voorzitter – Geen proces–verbaal – Gevolg –
Recht van verdediging.
De antwoorden die een inverdenkinggestelde geeft aan de voorzitter van de kamer van
inbeschuldigingstelling die hem op de terechtzitting verhoort, zonder dat daarvan een
proces–verbaal wordt opgesteld, zijn gegevens die tijdens het debat zijn voorgelegd en
aan de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen; het arrest kan dus door het feit
alleen dat het ernaar verwijst, het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet
miskennen
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Tolk – Beklaagde die de taal van de rechtspleging niet beheerst.
Aangezien de bodemrechter op onaantastbare wijze oordeelt of de beklaagde, die niet
verzoekt om de bijstand van een tolk, de taal van de rechtspleging al dan niet beheerst,
kan de bodemrechter er niet toe verplicht worden laatstgenoemde ambtshalve een tolk toe
te wijzen die hij niet heeft gevraagd (Art. 332 Wetboek van Strafvordering.)
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28 januari 2004

P.2003.1339.F

nr. 48

Deskundigenonderzoek – Geen eedaflegging – Dekking.
De mogelijke nietigheid van het deskundigenonderzoek t.g.v. het gebrek aan eedaflegging
van de deskundige voor de onderzoeksrechter is gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken (Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
18 februari 2004
P.2003.1454.F
nr. 86
Onderzoek in strafzaken – Beschikking tot verwijzing – Hoger beroep van de
inverdenkinggestelde – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Cassatieberoep –
Ontvankelijkheid.
Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering volgt dat
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die oordeelt over de regeling van de rechtspleging, slechts
mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de
verwijzingsbeschikking van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, § 2, en 539
Wetboek van Strafvordering (Artikelen 131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539
Wetboek van Strafvordering.)
9 maart 2004
P.2003.1551.N
nr. 133
Op conclusie – Vermelding.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de beslissingen van de strafgerechten melding
maken van de neerlegging van conclusies; uit de omstandigheid alleen dat de rechter ze
niet in zijn beslissing heeft vermeld, kan niet worden afgeleid dat hij ze zou hebben
genegeerd (Art. 780 Gerechtelijk Wetboek.)
7 april 2004
P.2004.0260.F
nr. 192
Laattijdige conclusie – Vertragingsmanoeuvre – Conclusie uit het debat geweerd.
Hoewel in strafzaken geen enkele wetsbepaling de beklaagde verbiedt conclusies of
stukken over te leggen tot de sluiting van het debat of hem verplicht om ze, voor de
neerlegging ervan, mede te delen aan het O.M. en aan de burgerlijke partij, behoudens het
recht van laatstgenoemden om de mededeling ervan te vragen, kan de rechter, zonder het
recht van verdediging van beklaagde te miskennen, de neerlegging van conclusies
weigeren, als ze enkel als een vertragingsmanoeuvre bedoeld is
16 juni 2004
P.2004.0623.F
nr. 331
Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Verzuim – Nietigheid – Dekking – Voorwaarden –
Hof van Assisen – Toepassing.
In strafzaken zijn de nietigheden t.g.v. een onregelmatigheid in de eed van getuigen,
deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op tegenspraak, behalve
datgene dat een maatregel van inwendige aard oplegt, gewezen is zonder dat de nietigheid
door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter ambtshalve is uitgesproken;
die bepaling is m.n. van toepassing op de door het hof van assisen op tegenspraak
gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Vermelding van de toegepaste wettelijke bepalingen – Wettelijke bepalingen m.b.t. de
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procedure.
Noch art. 149 Gw., noch art. 195 Sv. verplichten de strafrechter de wettelijke bepalingen
m.b.t. de procedure te vermelden (Art. 149 Grondwet 1994; Art. 195 Wetboek van
Strafvordering.)
16 juni 2004
P.2004.0671.F
nr. 332
Appelrechters – Autonome redengeving – Gevolg – Nietigheid van het beroepen vonnis.
De appelrechter neemt de nietigheid van de beslissing van de eerste rechter niet over,
wanneer hij niettegenstaande het feit dat hij een aantal redenen van de beslissing die hij
bevestigt aanneemt, op grond van een eigen redengeving, een autonome beslissing neemt
ingevolge het onderzoek dat hijzelf heeft ingesteld
29 september 2004
P.2004.1046.F
nr. 440
Onderzoek in strafzaken – Onderzoeksrechter – Beschikking van verwijzing naar de
jeugdrechtbank – Hoger beroep van de minderjarige – Kamer van inbeschuldigingstelling
– Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Een minderjarige verdachte kan slechts onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger beroep tegen
de beschikking van de onderzoeksrechter die hem naar de jeugdrechtbank verwijst, voor
zover hij tegen deze beschikking hoger beroep kon instellen (Artikelen 131, § 1, 135, § 2,
235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 36–4°, 45 en 49
Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Beschikking van verwijzing naar de jeugdrechtbank – Bezwaren – Hoger beroep van de
minderjarige – Kamer van inbeschuldigingstelling – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van een
minderjarige verdachte tegen de beschikking die hem naar de jeugdrechtbank verwijst niet
ontvankelijk verklaart in zoverre het bestaan van bezwaren wordt aangevochten, omdat
aldus niet is voldaan aan de door artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering bepaalde
ontvankelijkheidsvoorwaarden, staat geen onmiddellijk cassatieberoep open (Artikelen
131, § 1, 135, § 2, 235bis, 416, tweede lid en 539 Wetboek van Strafvordering; Artikelen
36–4°, 45 en 49 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
5 oktober 2004
P.2004.0991.N
nr. 454
Samenstelling van het rechtscollege – Neerlegging van conclusie – Verdaging naar een
latere terechtzitting – Anders samengesteld rechtscollege – Hervatting van het debat –
Vermeldingen in het proces–verbaal van de terechtzitting en in het vonnis – Geen
nietigheid.
De naleving van het beginsel volgens welk het vonnis enkel kan worden gewezen door de
rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond vereist niet dat, na neerlegging
en voorlezing van de conclusie voor een anders samengesteld rechtscollege, in het
proces–verbaal van de latere terechtzitting wordt vermeld dat het debat volledig voor dat
rechtscollege werd hervat, noch dat de vroeger neergelegde conclusie voor het
rechtscollege is hernomen, wanneer de voormelde omstandigheden blijken uit de
vermeldingen van het proces–verbaal van de terechtzitting en van het vonnis (Art. 779,
tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
27 oktober 2004
P.2004.0765.F
nr. 512
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Terechtzitting – Geen proces–verbaal.
In correctionele en politiezaken is het opmaken van een proces–verbaal van de
terechtzitting niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; het ontbreken van een
proces–verbaal van de terechtzitting leidt alleen tot nietigheid van de beslissing als deze
niet zelf de vereiste vermeldingen bevat om de regelmatigheid van de rechtspleging te
bewijzen
1 december 2004
P.2004.0963.F
nr. 580
Getuige – Deskundige – Tolk – Eed – Nietigheid – Dekking – Voorwaarden – Hof van
Assisen – Toepassing.
In strafzaken zijn de nietigheden voortkomend uit enige onregelmatigheid betreffende de
eed van getuigen, deskundigen of tolken gedekt, wanneer een vonnis of arrest op
tegenspraak, behalve datgene dat een maatregel van inwendige aard inhoudt, gewezen is
zonder dat de nietigheid door een van de partijen is voorgedragen of door de rechter
ambtshalve is uitgesproken; die bepaling is met name van toepassing op de door het hof
van assisen op tegenspraak gewezen arresten (Art. 407, derde lid Wetboek van
Strafvordering.)
8 december 2004
P.2004.1372.F
nr. 600
Verschrijving – Vordering tot verbetering – Openbaar ministerie – Schriftelijke
vordering.
Een vordering tot verbetering van een verschrijving wordt rechtsgeldig bij de
strafgerechten aanhangig gemaakt op schriftelijke vordering van het openbaar ministerie.
(Art. 794 Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Raadkamer – Beschikking gewezen binnen de
termijn bij wet bepaald – Verbeterende beschikking buiten die termijn gewezen.
Uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking van een beschikking die uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde
binnen de termijn bepaald bij artikel 21, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet 1990,
zelf buiten die voormelde termijn is gewezen, kan niet worden afgeleid dat die
wetsbepaling niet werd nageleefd. (Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Beslissing tot verbetering – Begrip.
De verbeterende beslissing, die één geheel vormt met de beslissing die zij verbetert, mag
niet tot gevolg hebben dat zij deze laatste uitbreidt, beperkt of wijzigt (Art. 794
Gerechtelijk Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Identiteit van een inverdenkinggestelde – Verschrijving – Verbetering – Wettigheid.
De verschrijving met betrekking tot de identiteit van de inverdenkinggestelde kan worden
verbeterd volgens de procedure bepaald in art. 794 Ger.W. (Art. 794 Gerechtelijk
Wetboek.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
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TUCHTZAKEN
Orde van architecten – Wraking – Raad van beroep – Beslissing – Aard –
Cassatieberoep.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is
geen beslissing alvorens recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts
openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht
over een geschilpunt uitput (Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
der Architecten; Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177

VOORLOPIGE HECHTENIS
BEVEL TOT AANHOUDING
Redengeving.
Het bevel tot aanhouding moet o.m. het aan betrokkene ten laste gelegde feit vermelden,
alsmede de wetsbepalingen krachtens welke dit feit strafbaar is; geen enkele wetsbepaling
schrijft voor dat het de datum en/of de plaats van het ten laste gelegde misdrijf moet
vermelden (Art. 16, § 5 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
24 februari 2004
P.2004.0255.N
nr. 102
Criminele organisatie – Misdrijven beoogd met de criminele organisatie – Vermelding.
Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat de misdaden of wanbedrijven die met de criminele
organisatie worden beoogd, nader in het bevel tot aanhouding worden te laste gelegd of
met hun wetsartikel worden aangeduid
24 februari 2004
P.2004.0253.N
nr. 101
Inverdenkingstelling door de onderzoeksrechter – Deelneming aan criminele organisatie
– Misdrijven beoogd met de criminele organisatie.
Noch de artikelen 324bis en 324ter, § 3, Strafwetboek, noch artikel 16, § 5, Wet
Voorlopige Hechtenis vereisen dat bij de inverdenkingstelling wegens deelneming aan
een criminele organisatie in de zin van voormelde strafbepalingen, ook een
inverdenkingstelling wegens het plegen van de misdaden of wanbedrijven die met deze
criminele organisatie worden beoogd, zou geschieden
24 februari 2004
P.2004.0251.N
nr. 100
Proces–verbaal van verhoor – Gegevens – Vorige ondervraging – Invrijheidstelling.
De onderzoeksrechter moet, alvorens het bevel tot aanhouding te verlenen, de verdachte
inzonderheid mededelen dat tegen hem een aanhoudingsbevel kan worden uitgevaardigd,
hem in zijn opmerkingen ter zake horen en hem meedelen dat hij het recht heeft een
advocaat te kiezen, zelfs al werden die inlichtingen hem reeds verstrekt tijdens een
voorgaand verhoor, dat gevolgd werd door een invrijheidstelling (Art. 16, § 2, tweede en
derde lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 maart 2004
P.2004.0268.F
nr. 120
Europees aanhoudingsbevel – Werking in de tijd – Verwerping van een vroeger
uitleveringsverzoek.
Behoudens toepassing van art. 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van
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19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004
ontvangen verzoeken uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór
1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is afgewezen. (Art. 44 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
13 april 2004
P.2004.0513.N
nr. 195
Bevel tot aanhouding bij verstek – Betekening – Onregelmatigheid.
Als het bevel tot aanhouding bij verstek uitgevoerd wordt vóór de beëindiging van het
onderzoek, kan de onderzoeksmagistraat, na verhoor van de inverdenkinggestelde, een
nieuw aanhoudingsbevel uitvaardigen; dat nieuw aanhoudingsbevel wordt aan de
inverdenkinggestelde betekend binnen achtenveertig uur te rekenen van de betekening, op
het Belgisch grondgebied, van het bevel tot aanhouding bij verstek, welke moet
geschieden binnen vierentwintig uur van de aankomst of de vrijheidsberoving op het
Belgisch grondgebied; de niet–betekening van het bevel tot aanhouding bij verstek belet
niet dat, binnen de wettelijke termijn te rekenen van de feitelijke vrijheidsberoving, een
regelmatig aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd (Art. 34, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286

HANDHAVING
Eerste beslissing – Wettigheid van het aanhoudingsbevel – Onjuiste redenen – Vermoeden
van onschuld – Miskenning – Onderzoeksgerechten – Opdracht – Toezicht.
De onderzoeksgerechten die de wettigheid van het aanhoudingsbevel moeten nagaan, zijn
bevoegd om de redenen ervan te verbeteren, hetzij door een onjuiste reden door een juiste
te vervangen, hetzij door de mogelijke fouten in dat bevel te verbeteren, zelfs als de
onderzoeksrechter het vermoeden van onschuld miskend heeft, aangezien die miskenning
geen onherstelbaar gebrek is (Artikelen 16, § 1, tweede lid, en § 5, 21, § 4, en 26 Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Art. 14.2
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–
York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36
Aanwijzingen van schuld – Nietigheid die de bewijsverkrijging aantast – Opdracht van
het onderzoeksgerecht – Onderzoek prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid.
Wanneer een verdachte de nietigheid van de bewijsverkrijging aanvoert, om daaruit af te
leiden dat er onvoldoende aanwijzingen van schuld bestaan om de handhaving van zijn
voorlopige hechtenis te verantwoorden, hoeft het onderzoeksgerecht alleen een onderzoek
prima facie van de aangevoerde onregelmatigheid te verrichten, aangezien de Wet
Voorlopige Hechtenis, inzake voorlopige hechtenis bijzondere regels bevat voor de
toetsing van de regelmatigheid van de handhaving van de hechtenis, waarbij alleen die
regels van toepassing zijn
11 februari 2004
P.2004.0203.F
nr. 74
Motivering – Verwijzing naar eerdere beslissingen – Automatisme – Geen antwoord op
het verweer betreffende de evolutie van de toestand en van het onderzoek – Wettigheid.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, die
de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis bevestigt, door enkel te
verwijzen naar eerdere beslissingen zonder rekening te houden met de noodzakelijke
individualisering, noch met het uitzonderlijke en evolutieve karakter van de voorlopige
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hechtenis, waardoor niet geantwoord wordt op het in conclusie door eiser gevoerde
verweer dat, op het ogenblik van de uitspraak van het bestreden arrest, de concrete
toestand en het onderzoek van de zaak dermate zijn geëvolueerd dat de voorlopige
hechtenis niet langer volstrekt noodzakelijk is (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.)
2 maart 2004
P.2004.0286.N
nr. 114
Onderzoeksgerechten – Redengeving – Redenen van vroegere beslissingen –
Automatisme.
Voor zover dit tot geen enkel automatisme leidt, kunnen de onderzoeksgerechten die de
voorlopige hechtenis handhaven, 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 (Artikelen 16, § 1, 22, vijfde lid, en 30, § 4 Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
23 juni 2004
P.2004.0902.F
nr. 350
Raadkamer – Invrijheidstelling onder voorwaarden – Openbaar ministerie – Hoger
beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Handhaving – Redengeving.
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan of er
ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en melding maken van de feitelijke
omstandigheden van de zaak en van die eigen aan de persoonlijkheid van de
inverdenkinggestelde, die deze hechtenis absoluut noodzakelijk maken voor de openbare
veiligheid; bij gebrek aan conclusies hoeft de kamer van inbeschuldigingstelling die de
voorlopige hechtenis handhaaft, niet daarenboven melding te maken van de redenen
waarom zij de invrijheidstelling onder voorwaarden weigert, zelfs als zij, op het hoger
beroep van het O.M., de beschikking van de raadkamer dienaangaande wijzigt
23 juni 2004
P.2004.0902.F
nr. 350
Kamer van inbeschuldigingstelling – Redengeving – Vordering van het openbaar
ministerie – Overneming van de redenen.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de kamer van inbeschuldigingstelling om de
redenen van de vordering van het O.M. over te nemen, teneinde de handhaving van de
voorlopige hechtenis met redenen te omkleden
23 juni 2004
P.2004.0902.F
nr. 350
Raadkamer – Beschikking gewezen binnen de termijn bij wet bepaald – Verbeterende
beschikking buiten die termijn gewezen.
Uit de omstandigheid dat de verbeterende beschikking van een beschikking die uitspraak
doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde
binnen de termijn bepaald bij artikel 21, § 1, tweede lid, Voorlopige Hechteniswet 1990,
zelf buiten die voormelde termijn is gewezen, kan niet worden afgeleid dat die
wetsbepaling niet werd nageleefd. (Art. 21, § 1, tweede lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613
Voorrecht van rechtsmacht – Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht –
Andere verdachten – Samenhang – Beoordeling.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat
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tussen de vervolging ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet vereist dat de zaken met betrekking tot
de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van verdachten voor haar
gelijktijdig aanhangig zijn (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623
Voorrecht van rechtsmacht – Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht –
Andere verdachten – Bevoegdheid.
Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten
aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van
samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten die het voorwerp uitmaken van
hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, is deze enkel
voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, ook niet om
vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is. (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van
Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623
Voorrecht van rechtsmacht – Verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht –
Andere verdachten – Aanhoudingsbevel niet verleend door een wegens de voorrang van
rechtsmacht aangewezen magistraat – Bevoegdheid.
In de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, doet alleen de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis; deze
bevoegdheid geldt niet alleen ten aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten
die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek; de omstandigheid dat het
aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone bevoegdheidsregels
verleend werd door een onderzoeksrechter en niet door een wegens de voorrang van
rechtsmacht aangewezen magistraat, doet hieraan niet af. (Artikelen 226, 227 en 479
Wetboek van Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Borgsom – Vervallenverklaring van borgsom – Derdenverzet – Ontvankelijkheid van het
cassatieberoep – Betekening van het cassatieberoep.
Het cassatieberoep van de eiser op derdenverzet tegen de vervallenverklaring van de
borgsom in zake voorlopige hechtenis is bij gebreke aan betekening niet ontvankelijk
(Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
20 april 2004
P.2004.0098.N
nr. 208

HOGER BEROEP
Raadkamer – Beschikking die uitspraak doet over de handhaving van de voorlopige
hechtenis – Verbeterende beschikking – Termijn van hoger beroep.
Wanneer bij beschikking uitspraak wordt gedaan over de handhaving van de voorlopige
hechtenis van een inverdenkinggestelde en een latere beschikking alleen maar een
verschrijving verbetert, zonder de daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of
te wijzigen, dan heeft de verbeteringsprocedure niet tot gevolg dat de aanvang wordt
gewijzigd van de termijn die de inverdenkinggestelde moet naleven teneinde hoger beroep
in te stellen tegen de eerste beschikking.
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613

– 349 –
CASSATIEBEROEP
Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep – Gemis aan bestaansreden – Arrest waarbij de
voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd – Cassatieberoep – Beslissing tot verwijzing
naar de correctionele rechtbank – Afzonderlijke beslissing waarbij de voorlopige
hechtenis wordt gehandhaafd – Cassatieberoep – Geldigheid.
Het cassatieberoep gericht tegen een arrest waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser
wordt gehandhaafd wordt zonder voorwerp wanneer na deze beslissing eiser wordt
verwezen naar de correctionele rechtbank en, bij afzonderlijke beslissing, de voorlopige
hechtenis van eiser wordt gehandhaafd.
27 juli 2004
P.2004.1063.N
nr. 370
Vorm – Gedetineerde – Bewaarder van de gevangenis – Ondertekeningen – Stuk.
Het geschreven stuk van de "Prioritaire dienst van cipiers" van een strafinrichting, dat
melding maakt van "een cassatie–akte" die door een cipier werd genoteerd, voldoet niet
aan de wettelijke bepalingen betreffende de verklaringen van cassatieberoep van
gedetineerde of geïnterneerde personen en maakt geen cassatieberoep uit
8 december 2004
P.2004.1556.F
nr. 602
Termijn om uitspraak te doen – Vraag om verdaging – Verenigbaarheid.
Ofschoon art. 32 van de Voorlopige Hechteniswet 1990 bepaalt dat de termijn van vijftien
dagen te rekenen van het instellen van het cassatieberoep, binnen dewelke het Hof van
cassatie uitspraak doet over voormeld cassatieberoep, wordt geschorst voor de duur van
de verdaging die op verzoek van de verdachte of zijn raadsman wordt verleend, kan die
termijn waarbinnen, in de regel, het Hof verplicht is om uitspraak te doen, slechts worden
aangepast met een verdaging van de zaak op zeer korte termijn. (Artikelen 31 en 32 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
15 december 2004
P.2004.1590.F
nr. 613

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
Veroordelend vonnis – Bevel tot onmiddellijke aanhouding – Hoger beroep tegen het
veroordelend vonnis – Cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding –
Ontvankelijkheid.
Het bevel tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met een strafrechtelijke
veroordeling is geen beslissing die losstaat van de veroordelende beslissing zelf, maar
vormt daarmee een geheel; wanneer tegen het veroordelend vonnis door de beklaagde
hoger beroep is ingesteld, is het cassatieberoep tegen het bevel tot onmiddellijke
aanhouding niet ontvankelijk. (Art. 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)

14 december 2004

P.2004.1616.N

nr. 611

BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK
Uitlevering aan België – Nieuw bevel tot aanhouding – Geldigheid.
Wanneer een inverdenkinggestelde tegen wie in België een aanhoudingsbevel bij verstek
is uitgevaardigd, vervolgens aan België is uitgeleverd en er tegen hem wegens dezelfde
feiten een nieuw aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, heeft de eventuele nietigheid van het
eerste aanhoudingsbevel geen invloed op de geldigheid van het tweede (Art. 34, § 2 Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286
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Bevel opgesteld in de taal van de rechtspleging – Uitlevering aan België –
Inverdenkinggestelde die zich in een andere taal uitdrukt – Rechten van de mens –
Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 5.4 – Schending.
Uit het feit alleen dat het internationaal aanhoudingsbevel met het oog op uitlevering is
opgesteld in het Nederlands, dat, op die datum, de taal van de rechtspleging was, terwijl
de inverdenkinggestelde zich in het Frans uitdrukte tijdens zijn ondervraging door de
federale politie en zijn verhoor door de onderzoeksrechter, kan geen schending van art.
5.4 E.V.R.M. worden afgeleid. (Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
26 mei 2004
P.2004.0772.F
nr. 286

INZAGE VAN HET DOSSIER
Inverdenkinggestelde – Proces–verbaal van het verhoor door de onderzoeksrechter –
Deskundige – Voorafgaande opmerkingen – Rechten van de mens – Voorziening bij een
rechter.
Art. 21, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, noch art. 5.4 E.V.R.M., worden geschonden door
het arrest dat de voorlopige hechtenis handhaaft op grond van het proces–verbaal van het
verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter, die hem de
voorafgaande opmerkingen van een deskundige tegenwerpt. (Art. 21, § 3 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 5.4 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
21 januari 2004
P.2004.0069.F
nr. 36

GEVANGENNEMING
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Wanneer het cassatieberoep, dat gericht is tegen een door het hof van assisen gewezen
veroordelend arrest wordt verworpen, heeft het cassatieberoep tegen de gevangenneming
geen bestaansreden meer
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Op gang brengen van de strafvordering – Partij die beweert te zijn benadeeld –
Bevoegdheid.
Artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering heeft met name tot gevolg dat het de
partij die beweert te zijn benadeeld, niet toegestaan is om de strafvordering ten laste van
de titularis van voorrecht van rechtsmacht op gang te brengen (Art. 479 Wetboek van
Strafvordering.)
8 september 2004
P.2004.0916.F
nr. 394
Bevoegdheid – Onderzoeksrechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt.
Aangezien de onderzoeksrechter niet bevoegd is ten aanzien van personen beschermd
door voorrang van rechtsmacht, dient hij te worden onttrokken aan elke rechtspleging die
hen bij het geding wil betrekken, ook indien hun naam niet in de akte van burgerlijke
partijstelling voorkomt en zelfs indien hun betrokkenheid bij de aangeklaagde feiten nog
niet is bewezen (Art. 479 Wetboek van Strafvordering.)
8 september 2004
P.2004.0916.F
nr. 394
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Verdachte die geniet van voorrang van
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rechtsmacht – Andere verdachten – Samenhang – Beoordeling.
De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt onaantastbaar dat er samenhang bestaat
tussen de vervolging ingesteld tegen een verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht en andere verdachten; daartoe is niet vereist dat de zaken met betrekking tot
de voorlopige hechtenis van deze verschillende categorieën van verdachten voor haar
gelijktijdig aanhangig zijn (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht – Andere verdachten – Aanhoudingsbevel niet verleend door een wegens de
voorrang van rechtsmacht aangewezen magistraat – Bevoegdheid.
In de gevallen waar voorrang van rechtsmacht geldt, doet alleen de kamer van
inbeschuldigingstelling uitspraak over de handhaving van de voorlopige hechtenis; deze
bevoegdheid geldt niet alleen ten aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht, maar op grond van samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten
die het voorwerp uitmaken van hetzelfde strafonderzoek; de omstandigheid dat het
aanhoudingsbevel dat wegens de omstandigheden volgens de gewone bevoegdheidsregels
verleend werd door een onderzoeksrechter en niet door een wegens de voorrang van
rechtsmacht aangewezen magistraat, doet hieraan niet af. (Artikelen 226, 227 en 479
Wetboek van Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623
Voorlopige hechtenis – Handhaving – Verdachte die geniet van voorrang van
rechtsmacht – Andere verdachten – Bevoegdheid.
Vermits de kamer van inbeschuldigingstelling uitsluitend bevoegd is niet alleen ten
aanzien van de verdachte die geniet van voorrang van rechtsmacht, maar op grond van
samenhang, ook ten aanzien van de andere verdachten die het voorwerp uitmaken van
hetzelfde strafonderzoek, om over de voorlopige hechtenis uitspraak te doen, is deze enkel
voor haar aanhangig en hoeft de raadkamer zich daarover niet uit te spreken, ook niet om
vast te stellen dat zij niet meer bevoegd is. (Artikelen 226, 227 en 479 Wetboek van
Strafvordering.)
21 december 2004
P.2004.1612.N
nr. 623

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN
ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Beslagrechter – Aanzuiveringsregeling – Bevoorrechte
schuldvordering – Hypothecaire interest – Beschikking van toelaatbaarheid – Gevolgen
betreffende de interest.
De interesten, zelfs die welke door een hypotheek zijn gewaarborgd, worden louter door
de uitwerking van de beschikking van toelaatbaarheid van rechtswege opgeschort en ze
kunnen hun loop slechts hervatten, behalve in de gevallen die op beperkende wijze
worden opgesomd in art. 1675/7, §4, Ger.W., indien de aanzuiveringsregeling zulks
bepaalt (Art. 1675/7 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2004
C.2003.0017.F
nr. 217
Collectieve schuldenregeling – Beslagrechter – Aanzuiveringsregeling – Bevoorrechte
schuldvordering – Interesten gewaarborgd door hypotheek – Beschikking van
toelaatbaarheid.
Onder voorbehoud van de bepalingen van de aanzuiveringsregeling heeft de beschikking
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van toelaatbaarheid tot gevolg dat, voor de duur van de procedure, de rente wordt
geschorst, ook al wordt zij gewaarborgd door een hypotheek
15 oktober 2004
C.2002.0442.N
nr. 486

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Herroeping – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing –
Cassatieberoep – Verklaring van het cassatieberoep – Secretariaat van de commissie.
Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke
invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de
veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie
van de strafinrichting waar hij is opgesloten (Art. 12 Wet 5 maart 1998; Art. 15 Wet 18
maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling;
Art. 8 K.B. 10 feb. 1999; Art. 417 Wetboek van Strafvordering; Art. 1 Wet 25 juli 1893.)
9 maart 2004
P.2004.0005.N
nr. 134
Herroeping, schorsing of herziening van voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing
van de Commissie – Aard van de beslissing – Gevolgen – Toepassing van artikelen 5 en 6
E.V.R.M. en 14 I.V.B.P.R..
De beslissing van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling, uitspraak
doende over de herroeping, de schorsing of de herziening van de voorwaardelijke
invrijheidstelling heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en evenmin van een beslissing op de
strafvervolging, zodat de artikelen 5 en 6 EVRM et 14 IVBPR niet van toepassing zijn op
de rechtspleging voor de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 10
Wet 5 maart 1998.)
16 maart 2004
P.2004.0044.N
nr. 147
Wet van 5 maart 1998 – Artikel 3, § 4 – Termijn – Commissie – Vergadering –
Periodiciteit – Sanctie.
De termijn, bepaald in art. 3, § 4, Wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke
invrijheidstelling en tot wijziging van de Wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de Wet
van 1 juli 1964, en de periodiciteit van de vergadering van de commissie voor de
voorwaardelijke invrijheidstelling, bedoeld in art. 4, § 3, K.B. van 10 feb. 1999 houdende
uitvoeringsmaatregelen inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling, zijn niet
voorgeschreven op straffe van nietigheid (Art. 3, § 4 Wet 5 maart 1998; Art. 4, § 3 K.B.
10 feb. 1999.)
17 maart 2004
P.2004.0210.F
nr. 151
Rechten van de mens – Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten
– Artikelen 9, 10 en 14.1 – Toepassing.
De artikelen 9, 10 en 14.1, I.V.B.P.R. zijn niet van toepassing inzake voorwaardelijke
invrijheidstelling (Artikelen 9, 10 en 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 maart 2004
P.2004.0210.F
nr. 151
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Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 5 – Toepassing.
Art. 5, E.V.R.M. is niet van toepassing inzake voorwaardelijke invrijheidstelling (Art. 5
Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.)
17 maart 2004
P.2004.0210.F
nr. 151

VORDERING IN RECHTE
Burgerlijke zaken – Rechtsingang – Hoofdvordering – Verzoekschrift op tegenspraak –
Subsidiaire vordering – Dagvaarding – Eén akte van rechtsingang.
Wanneer op grond van een daartoe strekkende bepaling een rechtsgeding regelmatig
wordt ingeleid bij een verzoekschrift op tegenspraak, kan de eiser, voor het geval deze
hoofdvordering niet zou worden ingewilligd, in deze akte van rechtsingang tevens een
subsidiaire vordering instellen, ook al diende zij als hoofdvordering bij dagvaarding te
worden ingesteld (Artikelen 700 en 1034bis Gerechtelijk Wetboek.)
8 januari 2004
C.2001.0180.N
nr. 5
Vorm – Conclusie – Motieven – Dictum – Vordering regelmatig aan de rechter
voorgelegd.
Een vordering die is opgenomen in de motieven van een conclusie, is regelmatig aan de
rechter voorgelegd, zelfs wanneer zij niet herhaald wordt in het dictum van deze conclusie
(Artikelen 741 tot 744 en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
5 februari 2004
C.2001.0372.N
nr. 59
Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziekenfonds – Maatschappij van onderlinge bijstand
– Bevoegd orgaan.
Uit artikel 13 van de Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de Wet van 3 april
1851 op de maatschappijen van onderlinge bijstand volgt niet dat de voorzitter van een
maatschappij van onderlinge bijstand of de door de algemene vergadering te zijner
vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging van een ander orgaan van de
maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden (Art. 13 Wet 23 juni 1894.)
9 februari 2004
S.2002.0057.F
nr. 69
Burgerlijke zaken – Partij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht – Belang
en hoedanigheid – Ontvankelijkheid.
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt
het betwist, belang en hoedanigheid om de vordering in te stellen; het onderzoek naar het
bestaan of de draagwijdte van het ingeroepen subjectief recht betreft niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
Wetboek.)
26 februari 2004
C.2001.0402.N
nr. 106
Burgerlijke zaken – Wijziging van de vordering – Aangevoerd feit.
Een vordering die voor de rechter aanhangig is kan uitgebreid of gewijzigd worden indien
de nieuwe op tegenspraak genomen conclusies berusten op een feit of akte in de
dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is en de
eiser uit die feiten in de dagvaarding geen gevolg heeft afgeleid nopens de gegrondheid
van zijn vordering (Art. 807 Gerechtelijk Wetboek.)
11 maart 2004
C.2002.0126.N
nr. 139
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Geldigheidsvoorwaarden – Hoedanigheid en belang – Procespartij die aanspraak maakt
op een betwist subjectief recht.
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht, heeft hoedanigheid
en belang om de vordering in te stellen, ook al wordt dit recht betwist nu het onderzoek
naar het bestaan of de draagwijdte van het subjectief recht dat wordt ingeroepen, niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering betreft (Artikelen 17 en 18
Gerechtelijk Wetboek.)
2 april 2004
C.2002.0609.N
nr. 180
Belang om op te treden – Gewettigd belang.
Krachtens art. 17 Ger.W. moet het belang dat vereist is om in rechte op te treden
gewettigd zijn (Art. 17 Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2004
C.2002.0524.F
nr. 260
Gedwongen mede–eigendom – Groep van gebouwen – Mede–eigenaars van een gebouw –
Vereniging – Geoorloofdheid – Gevolg – Rechtspersoonlijkheid.
Mede–eigenaars van een gebouw behorend tot een groep van gebouwen kunnen geen
vereniging vormen die afgezonderd is van de vereniging van de mede–eigenaars van de
gebouwen van die groep en die aldus een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid zou kunnen
verkrijgen om in rechte op te treden (Artikelen 577–3, eerste lid, 577–5, § 1, en 577–9, §
1 Burgerlijk Wetboek.)
3 juni 2004
C.2001.0507.N
nr. 300
Burgerlijke zaken – Rechtsingang – Tussenvordering tussen partijen in het geding.
De rechter is niet zonder rechtsmacht wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in
het geding, conclusies neemt en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die
tegen haar hebben geconcludeerd nog voor zij tussenkwam in het geding, en de partijen
vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen zonder op te werpen dat
de voortijdige vordering niet ontvankelijk zou zijn (Art. 809 Gerechtelijk Wetboek.)
22 oktober 2004
C.2002.0518.N
nr. 497
Burgerlijke zaken – Eerste aanleg – Geen vordering – Hoger beroep – Tussenvordering
tot veroordeling – Vrijwaring – Ontvankelijkheid.
Een verweerder op hoofdvordering mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering
tot vrijwaring instellen tegen een andere verweerder op hoofdvordering wanneer tussen
deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen waren gesteld; dit geldt ook wanneer die
vordering tot vrijwaring berust op een feit of een handeling die de oorspronkelijke eiser in
de dagvaarding heeft aangevoerd. (Artikelen 13, 15 en 812, tweede lid Gerechtelijk
Wetboek.)
29 oktober 2004
C.2002.0406.N
nr. 517
Burgerlijke zaken – Voorwerp – Wijziging door de rechter – Niet–aangevoerde schade –
Beschikkingsbeginsel.
Het arrest dat erkent dat een partij schade heeft geleden die door haar niet werd
aangevoerd, wijzigt het voorwerp van de vordering en miskent bijgevolg het
beschikkingsbeginsel (Artikelen 807 en 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
2 december 2004
C.2003.0633.F
nr. 583
Burgerlijke zaken – Eerste aanleg – Geen vordering – Hoger beroep – Vordering –
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Ontvankelijkheid.
Wanneer een partij in eerste aanleg geen vordering heeft ingesteld tegen een bepaalde
partij, is het uitgesloten dat voor het eerst in hoger beroep een vordering tussen die
partijen wordt ingesteld (Art. 812 Gerechtelijk Wetboek.)
16 december 2004
C.2002.0212.N
nr. 614

VREEMDE WET
Vordering in rechte – Rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht gegronde
vordering aanhangig is – Verplichting van de rechter om de inhoud, de betekenis en de
draagwijdte van dat recht na te.
Het staat in de regel aan de rechter bij wie een op een bepaling van vreemd recht
gegronde vordering aanhangig is, de inhoud, de betekenis en de draagwijdte van dat recht
te bepalen, in voorkomend geval na daarover de nodige inlichtingen te hebben
ingewonnen, met eerbiediging van het recht van verdediging (Art. 3, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
7 oktober 2004
C.1999.0289.F
nr. 464

VREEMDELINGEN
Kandidaat–vluchteling – Weigering van verblijf – Bevel om het grondgebied te verlaten –
Maatregel van vrijheidsberoving – Verdrag Rechten van de Mens – Daadwerkelijk
rechtsmiddel.
Een rechtsmiddel dat een weerslag kan hebben op een maatregel van vrijheidsberoving,
hoeft deze niet noodzakelijkerwijs op te schorten om effectief te zijn (Art. 13 Verdrag van
4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
4 februari 2004
P.2003.1764.F
nr. 58
Kandidaat politiek–vluchteling – Onderzoek van de verklaring in een taal – Taal van de
daaropvolgende beslissingen.
Krachtens art. 51/4, § 1, tweede lid, Vreemdelingenwet, moet de taal van het onderzoek
van de verklaring van de kandidaat politiek–vluchteling tevens de taal van de beslissing
zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de eventuele daaropvolgende
beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; wanneer het voormelde onderzoek in
het Nederlands is geschied, moet de beslissing tot verwijdering van het grondgebied en tot
vrijheidsberoving te dien einde, in het Nederlands worden genomen (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.)
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Kandidaat politiek–vluchteling – Bestuurlijke procedure – Taal – Artikelen 11 en 13,
Taalwet Gerechtszaken – Toepassing.
De artikelen 11 en 13, Taalwet Gerechtszaken, zijn niet van toepassing op de bestuurlijke
procedure betreffende het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek–
vluchteling en de desbetreffende beslissingen.
11 februari 2004
P.2003.1661.F
nr. 73
Verzoek tot invrijheidstelling – Middelen – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Verplichting om te antwoorden.
De kamer van inbeschuldigingstelling is niet verplicht te antwoorden op de middelen die
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voorgesteld worden in het verzoek tot invrijheidstelling, dat een vreemdeling aan de
raadkamer richt.
3 maart 2004
P.2004.0191.F
nr. 119
Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Voorwaarden – Rechten van de mens – Verdrag
Rechten van de Mens – Artikelen 5.1, f, en 18.
De artikelen 5.1, f, en 18, E.V.R.M. verbieden de verdragsluitende partijen niet om, met
toepassing van hun nationale wetten, te bepalen dat er t.a.v. de vreemdeling die hun
grondgebied wederrechtelijk tracht binnen te dringen, een nieuwe maatregel van
vrijheidsberoving zal kunnen worden genomen, telkens wanneer hij die daad opnieuw
stelt. (Artikelen 5.1, f, en 18 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Toezicht – Geen conclusie –
Redengeving.
De rechter omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen, wanneer hij, bij afwezigheid
van conclusies, oordeelt dat het extern en het intern toezicht op de wettelijkheid van
zowel de maatregel tot vrijheidsberoving als van de maatregel van verwijdering van het
grondgebied aantonen dat die maatregelen t.a.v. een vreemdeling overeenkomstig de wet
zijn genomen op grond van een redengeving, die door geen enkele kennelijke dwaling in
de beoordeling of omtrent de feiten is aangetast (Art. 72 Wet van 15 dec. 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Maatregel van vrijheidsberoving – Onderzoeksgerechten – Grondwet (1994) – Artikel 149
– Toepassing.
Art. 149 Gw. is niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de
handhaving van een t.a.v. de vreemdeling genomen bestuurlijke maatregel van
vrijheidsberoving (Art. 149 Grondwet 1994.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Weigering – Vrijheidsberoving – Verwijdering – Fysieke dwang.
De weigering om enige fysieke dwang uit te oefenen bij de uitzetting van een vreemdeling
die het grondgebied van het Koninkrijk onregelmatig is binnengedrongen, maakt de
beslissing om hem, met het oog op zijn verwijdering, van zijn vrijheid te beroven,
helemaal niet onwettig. (Art. 5.1, f Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Vastgehouden vreemdeling – Beslissing tot verwijdering – Uitvoering – Wederrechtelijk
verzet tegen de verwijdering – Nieuwe beslissing tot vasthouding.
Noch art. 74/5, Vreemdelingenwet, noch enige andere wettelijke bepaling verbieden de
minister of zijn afgevaardigde om, met toepassing van § 1 van voornoemd art. 74/5, een
nieuwe maatregel tot vrijheidsberoving te nemen t.a.v. een vreemdeling die wettig wordt
vastgehouden in een aan de grens gelegen plaats en die alleen door zijn wederrechtelijk
verzet de effectieve verwijdering belet; die nieuwe maatregel is een titel die verschilt van
die waarop hij volgt en vormt dus geen verlenging in de zin van art. 74/5, § 3, van de
voormelde wet (Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
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grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F

nr. 173

Vastgehouden vreemdeling – Wederrechtelijk verzet tegen de verwijdering – Nieuwe
beslissing tot vasthouding – Aard.
Noch art. 74/5, Vreemdelingenwet, noch enige andere wettelijke bepaling verbieden de
minister of zijn afgevaardigde om, met toepassing van § 1 van voornoemd art. 74/5, een
nieuwe maatregel tot vrijheidsberoving te nemen t.a.v. een vreemdeling die wettig wordt
vastgehouden in een aan de grens gelegen plaats en die alleen door zijn wederrechtelijk
verzet de effectieve verwijdering belet; die nieuwe maatregel is een titel die verschilt van
die waarop hij volgt en vormt dus geen verlenging in de zin van art. 74/5, § 3, van de
voormelde wet (Art. 74/5, §§ 1 en 3 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
31 maart 2004
P.2004.0363.F
nr. 173
Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod
van elke maatregel tot verwijdering – Steunverlening.
De vreemdeling die een regularisatieaanvraag heeft ingediend op grond van de wet van 22
december 1999, wordt door de wet gemachtigd om op het grondgebied van het Rijk te
verblijven; mitsdien kan hij tot zolang over zijn aanvraag niet is beslist niet beschouwd
worden, wat de hem te verlenen steun betreft, als een persoon die illegaal in het Rijk
verblijft in de zin van artikel 57, § 2, OCMW–wet (Art. 191 Grondwet 1994; Artikelen 1
en 57, §§ 1 en 2, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn; Artikelen 2 en 14 Wet 22 dec. 1999.)
7 juni 2004
S.2003.0008.N
nr. 307
Artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet – Vreemdelingen op doorreis – Toepassing.
Artikel 77bis, § 1, Vreemdelingenwet is niet enkel van toepassing op vreemdelingen die
gedurende min of meer lange tijd in het Rijk verblijven, maar geldt ook ten aanzien van
vreemdelingen die op doorreis zijn en dit van zodra er sprake is van een zekere onvrijheid
of onvrijwilligheid (Art. 77bis, § 1 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
19 oktober 2004
P.2004.1045.N
nr. 490
Inschrijving in vreemdelingenregister – Rijbewijs – Verplichting.
Uit de artikelen 21, eerste lid, Wegverkeerswet, 3, § 1, 1°, b, van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en 12, tweede lid, Vreemdelingenwet volgt
dat aan een vreemdeling die in het wachtregister wordt ingeschreven, een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister wordt afgeleverd, zodat die vreemdeling, zolang
die inschrijving niet ongedaan is gemaakt en zijn bewijs van inschrijving niet is
ingetrokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer hij
houder is van, en tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rijbewijs of een
onder de voorwaarden van artikel 27, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 23 maart
1998 afgegeven Europees rijbewijs, dat geldig is voor de categorie of subcategorie
waartoe het voertuig behoort.
2 november 2004
P.2004.1027.N
nr. 525

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING
Onroerend goed – Pacht toegestaan door de vruchtgebruiker – Verpachting voor langer
dan negen jaar – Einde van het vruchtgebruik – Verkorting van de pachtduur door de
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eigenaar.
Als de vruchtgebruiker alleen een pacht heeft toegestaan voor langer dan negen jaar, kan
hij die de blote eigendom heeft en volle eigenaar is geworden bij het einde van het
vruchtgebruik, eisen dat de pachtduur wordt beperkt tot aan het verstrijken van de
negenjarige periode waarin de pacht zich bij het eindigen van het vruchtgebruik bevindt,
ook al is de verhuring onderworpen aan de Pachtwet, zonder dat hij gebonden is door de
grond– en vormvoorwaarden die de Pachtwet voor de opzegging door de verpachter
bepaalt en zonder dat de pachter zich daartegen kan verzetten op grond van art. 4, tweede
lid, Pachtwet (Art. 595, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2001.0591.F
nr. 229

WEGEN
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Verplichting tot betaling van een forfaitair
bedrag – Aard.
De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot
financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek
door de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen,
is geen straf (Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Materieel bestanddeel.
De overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen wordt
strafbaar gesteld omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt; het
materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de overschrijding van de
maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen aangetoond is (Art. 56, eerste
lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Materieel bestanddeel – Bewijs.
Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet
beschadigd is, wanneer de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen
zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, van het koninklijk besluit van 15 maart
1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
overschreden is (Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Buurtwegen – Onmogelijkheid tot verjaren – Openbaar nut – Ontstentenis – Recht van
uitweg – Verjaring – Bewijslast.
De partij die aanvoert dat het recht van uitweg over de buurtweg waarvan de bodem haar
toebehoort, tenietgegaan is doordat die weg gedurende dertig jaar niet tot het openbaar nut
diende, moet dat feit bewijzen. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 12 Wet 10 april
1841.)
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28 oktober 2004

C.2002.0109.F

nr. 515

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Artikel 67bis – Overtreding – Titularis van de nummerplaat – Vermoeden van schuld –
Verantwoorde inbreuk op het vermoeden van onschuld.
Art. 67bis, Wegverkeersreglement verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a.v.
de titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld
in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake de politie van
het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weerlegd, zodat zij geen
onverantwoorde aantasting vormt van het vermoeden van onschuld dat in art. 6.2 EVRM
is uitgedrukt (Art. 6.2 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden; Art. 67bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Buitenlands rijbewijs – K.B. 23 maart 1998 – Artikel 3 – Verenigbaarheid.
Art. 3, K.B. 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, krachtens hetwelk de personen die
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of in het
wachtregister van een Belgische gemeente, in België slechts een motorvoertuig mogen
besturen op basis van een Belgisch of Europees rijbewijs, is niet strijdig met art. 21,
Wegverkeerswet, aangezien laatstgenoemde bepaling de in een Belgische gemeente
ingeschreven personen niet het recht geven een voertuig te besturen op basis van een
buitenlands rijbewijs (Art. 21 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer,
gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3 K.B. 23 maart 1998.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Artikel 67bis – Vluchtmisdrijf – Dader niet geïdentificeerd – Vermoeden van schuld –
Toepassing.
Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van art. 67bis,
Wegverkeersreglement, is het door dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van
toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de vaststelling van die overtreding
niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld wegens
overtreding van het wegverkeersreglement. (Artikelen 33 en 67bis Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Besturen van een voertuig zonder rijbewijs – Bewijs – Identificatie van de bestuurder.
Het bewijs van het in art. 30, § 1, 1°, Wegverkeerswet, bedoelde misdrijf, is niet
afhankelijk van de voorwaarde dat de pleger geïdentificeerd werd op het ogenblik dat hij
het voertuig bestuurde waarmee hij het misdrijf heeft gepleegd. (Art. 30, § 1, 1° Wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Besturen van een voertuig zonder rijbewijs – Pools onderdaan gevestigd in België –
Europese Overeenkomst van 16 dec. 1991 – Toepassing.
Art. 44 van het Europees Akkoord van 16 dec. 1991, waarbij een associatie tot stand
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wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Polen, anderzijds, verplicht de ontvangende Staat niet het rijbewijs dat de
personen, die zich blijvend in die Staat vestigen, in hun Staat van herkomst hebben
verkregen, te erkennen. (Art. 30, § 1, 1° Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 3 K.B. 23 maart
1998; Art. 44 Europese Overeenkomst 16 dec. 1991.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Vluchtmisdrijf – Dader niet geïdentificeerd – Vermoeden van schuld – Toepassing.
Aangezien vluchtmisdrijf een overtreding vormt in de zin van art. 67bis,
Wegverkeersreglement, is het door dat artikel ingevoerde vermoeden van schuld van
toepassing op de pleger van een vluchtmisdrijf die bij de vaststelling van die overtreding
niet geïdentificeerd werd, ook al werd de dader niet tevens veroordeeld wegens
overtreding van het wegverkeersreglement. (Artikelen 33 en 67bis Wetten betreffende de
politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
25 februari 2004
P.2003.1430.F
nr. 104
Automatisch werkende snelheidsmeters – Multanova – Toestel goedgekeurd volgens de
oude bijlagen van het M.B. van 19 okt. 1979 – Overgangsbepaling – Artikel 6, M.B. van
19 okt. 1999 – Opheffing van de overgangsbepaling.
De opheffing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 19 oktober 1999 betreffende de
private radioverbindingen, door artikel 24 van het koninklijk besluit van 26 september
2000 betreffende radio– en eindapparatuur en de erkenning van hun conformiteit, dat in
werking trad op 10 november 2000, had alleen maar tot gevolg dat vanaf deze datum geen
toestellen voor radioverbindingen of eindapparatuur voor telecommunicatie, goedgekeurd
op basis van de oude bijlagen, meer in de handel mogen worden gebracht, maar niet dat
voordien regelmatig in de handel gebrachte toestellen of eindapparatuur niet meer mogen
worden gebruikt (Art. 6 M.B. 19 okt. 1999; Art. 24 K.B. 26 sept. 2000.)
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Automatisch werkende snelheidsmeters – Multanova – Richtlijn 98/34/EG – Verplichting
tot mededeling van ontwerpen van technische voorschriften aan de Europese Commissie –
Toepasselijkheid.
De richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998
betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften, waardoor de eerdere richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 23 maart 1983
werd ingetrokken, heeft niets uitstaande met het gebruik door de overheid, bij activiteiten
die betrekking hebben op de openbare veiligheid, de defensie, de staatsveiligheid en de
bestrijding van de criminaliteit, zelfs van een product waarvan, ter vrijwaring van de
vrijheid van het goederenverkeer, het ontwerp voor een technisch voorschrift aan de
Europese Commissie moet worden medegedeeld (Artikelen 8, eerste lid, en 13 Richtlijn
98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998.)
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Automatisch werkende snelheidsmeters – Multanova – Voorwaarden vereist door artikel
93, § 3, 2°, van de Wet van 21 maart 1991 – Verplichte vermelding van het CE–merkteken
van overeenstemming – Uitzonderingen bedoeld in artikel 95, 1°, van de Wet van 21
maart 1991 – Toepasselijkheid.
Apparatuur die uitsluitend door een politiedienst wordt gebruikt om
snelheidsovertredingen vast te stellen, valt onder de uitzondering van artikel 95, 1°, van
de Wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische
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overheidsbedrijven en moet derhalve niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 93, § 3,
2°, van voormelde wet, dat bepaalt dat de apparatuur voorzien moet zijn van een CE–
merkteken van overeenstemming en van de andere van toepassing zijnde voorschriften
23 maart 2004
P.2003.1577.N
nr. 164
Artikel 67bis – Motorvoertuig ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon –
Misdrijf – Verplichting om de identiteit van de bestuurder die de overtreding heeft
begaan, mede te.
Noch art. 67bis, Wegverkeerswet, noch enig andere wettelijke bepaling verplichten de
titularis van de nummerplaat ertoe om, als hij het voertuig op het ogenblik van de feiten
niet bestuurde, de identiteit van de bestuurder kenbaar te maken. (Art. 67bis Wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968.)
5 mei 2004
P.2004.0104.F
nr. 236
Vaststellingen door goedgekeurde of gehomologeerde automatisch werkende toestellen –
Bewijs van de vereiste aanvaardingsmerken.
Artikel 2.4.6 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring
en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden
op de naleving van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer en haar
uitvoeringsbesluiten houdt niet in dat het bewijs dat een toestel de vereiste
aanvaardingsmerken heeft, niet door elk feitelijk regelmatig aan de rechter overgelegd en
aan de tegenspraak van de partijen onderworpen gegeven, zoals foto's van het toestel met
zijn aanvaardingsmerken, mag worden geleverd (Art. 62 Wetten betreffende de politie
over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Art. 2.4.6
K.B. 11 okt. 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch
werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende
de politie over het wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten.)
28 september 2004
P.2004.0716.N
nr. 439
Art. 62 Wegverkeerswet, dat in de mogelijkheid voorziet om toestellen aan te wenden die
bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg om toezicht
te houden op de naleving van voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, wijkt niet af
van de bepalingen van voormeld art. 59.10 Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk de
ambtenaren belast met een opdracht van politie of van toezicht op de autosnelweg hun
voertuig mogen laten stilstaan of parkeren buiten de parkeerstroken aangewezen door het
verkeersbord E 9a voor zover de behoeften van de dienst of van hun opdracht het
rechtvaardigen (Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
13 oktober 2004
P.2004.0900.F
nr. 477
Arbitragehof – Prejudiciële vraag.
Er is grond om krachtens artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof, de prejudiciële
vraag te stellen betreffende de schending van de artikelen 12, tweede lid, of 14 van de
Gw. door artikel 6 van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen
inzake verkeersveiligheid, dat artikel 29 Wegverkeerswet vervangt, doordat het de Koning
machtigt om bij in Ministerraad overlegd besluit, de misdrijven aan te wijzen die in elk
van de drie categorieën zware overtredingen vallen die in de eerste paragraaf van
voormeld artikel 29 worden opgesomd.
13 oktober 2004
P.2004.0900.F
nr. 477
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De verplichting die de rechter, die de vervallenverklaring van het recht een motorvoertuig
te besturen uitspreekt, wordt opgelegd, krachtens de Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij
de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid,
om ten minste acht dagen effectief rijverbod op te leggen, betreft niet alleen de
bestuurders van een motorvoertuig, maar alle weggebruikers waarop de bepalingen
betreffende de politie van het wegverkeer van toepassing zijn en aan wie de rechter die
straf oplegt. (Art. 41 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
27 oktober 2004
P.2004.0695.F
nr. 511
Vervangend verval van het recht tot sturen – Vervangende gevangenisstraf – Mildere
straf.
Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van
het recht tot het besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele
vrijheid groter is (Art. 2 Strafwetboek; Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.0857.N
nr. 522
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid –
Afschaffing van de vervangende gevangenisstraf – Vervangend verval van het recht tot
sturen – Mildere straf.
De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een
hoofdgevangenisstraf of een vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is milder dan de vorige straf
(Art. 2 Strafwetboek; Artikelen 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.1027.N
nr. 525
Artikel 30, § 1, 1° – Rijbewijs – In het vreemdelingenregister ingeschreven vreemdeling –
Toepassing.
Uit de artikelen 21, eerste lid, Wegverkeerswet, 3, § 1, 1°, b, van het koninklijk besluit
van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en 12, tweede lid, Vreemdelingenwet volgt
dat aan een vreemdeling die in het wachtregister wordt ingeschreven, een bewijs van
inschrijving in het vreemdelingenregister wordt afgeleverd, zodat die vreemdeling, zolang
die inschrijving niet ongedaan is gemaakt en zijn bewijs van inschrijving niet is
ingetrokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer hij
houder is van, en tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rijbewijs of een
onder de voorwaarden van artikel 27, 2°, van voormeld koninklijk besluit van 23 maart
1998 afgegeven Europees rijbewijs, dat geldig is voor de categorie of subcategorie
waartoe het voertuig behoort.
2 november 2004
P.2004.1027.N
nr. 525
Artikel 30, § 1, 1° – Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake
verkeersveiligheid – Afschaffing van de voorheen bepaalde hoofdgevangenisstraf –
Mildere straf.
De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in een
hoofdgevangenisstraf of een vervangende gevangenisstraf, maar enkel in een vervangend
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is milder dan de vorige straf
(Art. 2 Strafwetboek; Artikelen 30, § 1, 1° en 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
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2 november 2004

P.2004.1027.N

nr. 525

Vervangend verval van het recht tot sturen – Vervangende gevangenisstraf – Mildere
straf.
Het artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij wet van 7 feb. 2003 en in werking
getreden op 1 maart 2004, bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet en in afwijking
van artikel 40 van het Strafwetboek, de geldboete, bij gebreke aan betaling binnen de door
dat artikel bepaalde termijn, voor hen die wegens een wanbedrijf worden veroordeeld, kan
vervangen worden door een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig,
waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis en dat niet langer dan een maand en
niet korter dan acht dagen zal zijn; hieruit volgt dat de door de nieuwe wet bepaalde
straffen lichter zijn dan deze die vóór de inwerkingtreding ervan toepasselijk waren
2 november 2004
P.2004.1023.N
nr. 524
Eigen vaststellingen door bevoegde overheidspersonen – Vaststellingen door automatisch
werkende toestellen – Eenzelfde proces–verbaal – Bewijswaarde.
Artikel 62 Wegverkeerswet of enige andere wetsbepaling verbieden niet dat in eenzelfde
proces–verbaal eigen vaststellingen van de bevoegde overheidspersonen als vaststellingen
gesteund op automatisch werkende toestellen worden opgenomen of staan evenmin eraan
in de weg dat zowel de eigen vaststellingen als de vaststellingen gesteund op automatisch
werkende toestellen, opgenomen in eenzelfde proces–verbaal, de door artikel 62
Wegverkeerswet bepaalde bijzondere bewijswaarde hebben.
7 december 2004
P.2004.0791.N
nr. 593

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Artikel 42.2.2.1° – Fietspad – Voetganger – Voorrang – Volgen.
De verplichting voor de voetganger die het fietspad volgt voorrang te verlenen aan de
fietsers en de bromfietsers is ook van toepassing wanneer hij zich op het fietspad begeeft
om dit in dwarsrichting te volgen of het te dwarsen (Art. 42.2.2, 1° K.B. van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
4 maart 2004
C.2001.0478.N
nr. 123
Artikel 10.1.1° – Snelheid – Onaangepaste snelheid – Toepassing.
Een inbreuk op artikel 10.1.1° Wegverkeersreglement kan worden begaan door de voerder
die de ter plaatse toegelaten snelheid niet overschrijdt
16 maart 2004
P.2003.1145.N
nr. 145
Voertuig dat op de overeenkomstig artikel 72.5 afgebakende rijstrook zijn weg vervolgt –
Manoeuvre.
Een voertuig dat gerechtigd is de overeenkomstig artikel 72.5 Wegverkeersreglement
afgebakende rijstrook te berijden en op die rijstrook zijn weg vervolgt, voert geen
manoeuvre uit in de zin van artikel 12.4 Wegverkeersreglement (Artikelen 12.4 en 72.5
K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
19 maart 2004
C.2003.0082.N
nr. 160
Artikel 72.5 – Afgebakende rijstrook waarin het woord "Bus" is aangebracht – Begrip –
Toegankelijkheid.
De met brede onderbroken strepen afgebakende rijstrook bedoeld in artikel 72.5
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Wegverkeersreglement, waarin het woord "Bus" is aangebracht, is een rijstrook in de zin
van artikel 2.2 van hetzelfde reglement en maakt derhalve deel uit van de rijbaan;
Dergelijke rijstrook mag slechts gevolgd worden door voertuigen van geregelde openbare
diensten voor gemeenschappelijk vervoer, voertuigen bestemd voor het ophalen van
leerlingen, taxi's en prioritaire voertuigen wanneer hun dringende opdracht het
rechtvaardigt; Andere voertuigen mogen slechts in dergelijke rijstrook rijden om van
richting te veranderen. (Artikelen 2.2 en 72.5 K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
19 maart 2004
C.2003.0082.N
nr. 160
Voetgangers – Begaanbaarheid van trottoirs of bermen – Beoordeling van de
begaanbaarheid – Criteria.
Bij de beoordeling omtrent het al dan niet begaanbaar zijn van de trottoirs of bermen, mag
de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak, met inbegrip van de
specifieke omstandigheden die de voetganger betreffen (Artikelen 42.2.1.1° en 42.2.2.2°
K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
29 april 2004
C.2002.0543.N
nr. 227
Bestuurder – Begrip – Skeeler of rolschaatser – Toepassing.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, met opgave van redenen,
oordeelt dat de rolschaatsen waarmee een persoon zich als skeeler voortbeweegt, een
voertuig zijn in de zin van artikel 2.14 Wegverkeersreglement en dat deze persoon niet
een spelende voetganger, maar een bestuurder is in de zin van artikel 2.13
Wegverkeersreglement
1 juni 2004
P.2004.0579.N
nr. 296
Voertuig – Begrip – Skeelers of rolschaatsen – Toepassing.
Naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter, met opgave van redenen,
oordeelt dat de rolschaatsen waarmee een persoon zich als skeeler voortbeweegt, een
voertuig zijn in de zin van artikel 2.14 Wegverkeersreglement en dat deze persoon niet
een spelende voetganger, maar een bestuurder is in de zin van artikel 2.13
Wegverkeersreglement
1 juni 2004
P.2004.0579.N
nr. 296
Betalend parkeren – Artikel 27.3.1.1° – Plaatsen met parkeermeters of parkeerautomaten
– Misdrijf – Veroordeling – Redengeving – Wettigheid.
De correctionele rechtbank beslist wettig dat zij bevoegd is om kennis te nemen van de
strafvordering die ingesteld wordt op grond dat de bestuurder van een voertuig op de
openbare weg dat voertuig geparkeerd heeft op een plaats met parkeermeters of
parkeerautomaten, zonder de op die toestellen vermelde modaliteiten en voorwaarden na
te leven, en dat de telastlegging bewezen is, wanneer ze, in hoger beroep, erop wijst dat de
politie vastgesteld heeft dat de bestuurder van een voertuig dat voertuig geparkeerd heeft
zonder de op die plaats bestaande parkeermeter te gebruiken, dat de politie,
overeenkomstig het gemeentelijk betalingsreglement betreffende het betalend parkeren,
een fiscaal parkeervignet op het voertuig heeft aangebracht, waaruit blijkt dat een bedrag
binnen de vijf werkdagen moest worden betaald bij de gemeenteontvanger, dat is
vastgesteld dat dit bedrag niet binnen die termijn is betaald, dat die bestuurder elke
regeling heeft geweigerd, dat hij niet betwist kennis te hebben genomen van het vignet dat
op de voorruit van zijn voertuig was aangebracht, en dat hij niet betwist zijn voertuig op
een betalende plaats te hebben geparkeerd zonder het vereiste bedrag te hebben betaald
(Art. 27.3.1.1° K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het
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wegverkeer; Artikelen 29, tweede lid, en 62 Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968; Artikelen 22 en 138,
6° Wetboek van Strafvordering.)
9 juni 2004
P.2004.0212.F
nr. 310
Artikel 59.13 – Vaststellingen van de politie – Snelheidsbeperking – Overschrijding –
Niet–prioritair voertuig – Wettigheid.
Krachtens art. 59.13 Wegverkeersreglement zijn de bepalingen van art. 11 van dat
reglement niet alleen niet van toepassing op de prioritaire voertuigen, maar ook op de
voertuigen die door de bevoegde agenten worden gebruikt in de gevallen die verantwoord
worden door de dringende noodzakelijkheid van hun opdracht. (Art. 59.13 K.B. van 1
dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
16 juni 2004
P.2003.1723.F
nr. 327
Art. 62 Wegverkeerswet, dat in de mogelijkheid voorziet om toestellen aan te wenden die
bestemd zijn om te worden gebruikt als vaste uitrusting op de openbare weg om toezicht
te houden op de naleving van voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, wijkt niet af
van de bepalingen van voormeld art. 59.10 Wegverkeersreglement, krachtens hetwelk de
ambtenaren belast met een opdracht van politie of van toezicht op de autosnelweg hun
voertuig mogen laten stilstaan of parkeren buiten de parkeerstroken aangewezen door het
verkeersbord E 9a voor zover de behoeften van de dienst of van hun opdracht het
rechtvaardigen (Art. 62 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd
bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
13 oktober 2004
P.2004.0900.F
nr. 477
Artikel 19.2.2° – Richtingsverandering – Voorwaarden.
Het vonnis dat oordeelt dat het voertuig dat een ander rechts inhaalt voorrang heeft,
zonder vast te stellen dat genoemd voertuig zich in de in het Wegverkeersreglement
omschreven omstandigheden bevindt om rechts te mogen inhalen en, bijgevolg, zonder
vast te stellen dat dit voertuig op normale wijze rijdt op de openbare weg in de zin van
artikel 19.2.2°, derde lid, Wegverkeersreglement, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht. (Art. 19.2.2° K.B. van 1 dec. 1975 houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer.)
21 oktober 2004
C.2003.0488.F
nr. 495

INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN
Voertuig ingeschreven in Luxemburg – Hoofdgebruiker met woonplaats in België –
Voertuig is eigendom van een leasingmaatschappij gevestigd in Luxemburg – Gebruiker
veroordeeld wegens niet–inschrijving van een voertuig – Cassatieberoep – Eiser voert
aan dat de wettelijke bepalingen in strijd zijn met de artikelen 49 tot 55 van het EEG– –
Bepalingen – Interpretatie – Prejudiciële vraag – Hof van Justitie E.G..
Wanneer de uitlegging van een bepaling van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap of van een handeling verricht door de instellingen van de
Europese Gemeenschap, zoals de artikelen 49 tot 55 van voormeld verdrag, noodzakelijk
is opdat het Hof van cassatie zijn arrest zou kunnen wijzen, te dezen, in een zaak waar de
vraag wordt gesteld of voormelde verdragsartikelen aan een nationale regelgeving van een
eerste lidstaat in de weg staan, waarbij het aan iemand die in die Staat zijn verblijfplaats
heeft en er werkt verboden wordt om op het grondgebied van die Staat een voertuig te
gebruiken dat aan een leasingmaatschappij toebehoort die in een tweede lidstaat is
gevestigd, wanneer dat voertuig niet in de eerste Staat werd ingeschreven, ook al is dit in
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de tweede lidstaat gebeurd, vraagt het Hof van cassatie aan het Hof van Justitie om
uitspraak te doen bij wijze van prejudiciële beslissing. (Art. 234 Verdrag van 25 maart
1957 tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap; Art. 2, § 1 K.B. 20 juli
2001; Art. 29 Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
6 oktober 2004
P.2004.0176.F
nr. 457

ALLERLEI
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Materieel bestanddeel.
De overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen wordt
strafbaar gesteld omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt; het
materiële bestanddeel van het misdrijf is bewezen wanneer de overschrijding van de
maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen aangetoond is (Art. 56, eerste
lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Verplichting tot betaling van een forfaitair
bedrag – Aard.
De verplichting tot betaling van een forfaitair bedrag bij wijze van bijdrage tot
financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds wegens de beschadiging van het wegdek
door de overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen,
is geen straf (Art. 58, § 1 Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Wegverkeer – Overschrijding van de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de
assen – Beschadiging van het wegdek – Materieel bestanddeel – Bewijs.
Tegenbewijs kan niet of moet niet kunnen worden geleverd dat het wegdek niet
beschadigd is, wanneer de maximale toegelaten massa's of de massa's onder de assen
zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1, 2 of 32bis, van het koninklijk besluit van 15 maart
1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen,
overschreden is (Art. 56, eerste lid Decr. Vl. Gem. 19 dec. 1998 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 1999.)
21 september 2004
P.2004.0717.N
nr. 424
Koninklijk Besluit Technisch reglement auto's – Lading van voertuigen – Overschrijding
van het hoogst toegelaten gewicht – Moreel bestanddeel.
De artikelen 18, § 1 en § 2 en 26 van het K.B. van 15 maart 1968, houdende algemeen
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen
en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houden in dat eenieder die een voertuig
gebruikt, zich ervan moet vergewissen dat het gewicht in beladen toestand ervan niet meer
bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij zelf het voertuig niet geladen;
het verzuim daaraan te voldoen kan het opzet of de schuldige nalatigheid uitmaken vereist
opdat het morele bestanddeel van het misdrijf zou bestaan.
2 november 2004
P.2004.0767.N
nr. 521
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WERKLOOSHEID
GERECHTIGDE
Toekenningsvoorwaarden – Uitsluiting – Beperking – Uitoefenen van nieuwe
dienstbetrekking gedurende 4 weken – Arbeidsprestaties – Arbeids– en gelijkgestelde
dagen – Berekening.
Er is geen wettelijke bepaling die stelt dat voor de toepassing van art. 51, § 1, derde lid,
1°, Werkloosheidsbesluit met het uitoefenen van een dienstbetrekking gelijkgesteld kan
worden het aantal dagen dat men een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft
ontvangen (Artikelen 38, § 1, 1°, a), en 51, § 1, derde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
22 november 2004
S.2004.0077.N
nr. 560
Toekenningsvoorwaarden – Uitsluiting – Beperking – Uitoefenen van nieuwe
dienstbetrekking gedurende 4 weken – Arbeidsprestaties – Berekening –
Arbeidsongeschiktheid – Overmacht.
Uit de omstandigheid dat een werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt was, kan niet worden
afgeleid dat hij zich in een situatie van overmacht bevond met betrekking tot de in artikel
51, § 1, derde lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit vereiste uitoefening van een nieuwe
dienstbetrekking gedurende ten minste vier weken, voorafgaand aan de
uitkeringsaanvraag (Art. 51, § 1, derde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
22 november 2004
S.2004.0077.N
nr. 560
Toekenningsvoorwaarden – Uitsluiting – Beperking – Uitoefenen van nieuwe
dienstbetrekking gedurende 4 weken – "Uitoefenen" – Begrip.
Er is geen wettelijke bepaling die stelt dat voor de toepassing van art. 51, § 1, derde lid,
1°, Werkloosheidsbesluit met het uitoefenen van een dienstbetrekking gelijkgesteld kan
worden het aantal dagen dat men een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid heeft
ontvangen (Artikelen 38, § 1, 1°, a), en 51, § 1, derde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
22 november 2004
S.2004.0077.N
nr. 560

RECHT OP UITKERING
Werkloze zonder loon – Vergoeding naar billijkheid vastgesteld in geval van overlijden
van de werkgever.
De vergoeding die door de rechter naar billijkheid wordt vastgesteld in geval van
overlijden van de werkgever dat het einde tot gevolg heeft van de activiteit of van de
persoonlijke medewerking van de werknemer, is geen loon in de zin van het
Werkloosheidsbesluit (Art. 33 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten; Art. 126 K.B. 20 dec. 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid; Artikelen 44 en 46, § 1 K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
5 april 2004
S.2002.0120.F
nr. 182
Bediende – Normale ontslagregeling – Werkloze zonder loon.
De in art. 46, § 1, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bedoelde normale
ontslagregeling voor bedienden is die waarin artikel 82 Arbeidsovereenkomstenwet
voorziet ; voor de bedienden van wie het loon het in voormeld art. 82, § 3, eerste lid,
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vastgestelde bedrag overschrijdt, betreft het bijgevolg de regeling die de werkgever en de
bediende zijn overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale
opzeggingstermijn na te komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik
waarop de overeenkomst wordt gesloten. (Art. 46, § 1, vierde lid K.B. 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 82 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
24 mei 2004
S.2003.0130.F
nr. 278
Werkloze zonder loon – Bediende – Loon – Vergoeding of schadevergoeding uit hoofde
van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Inzake werkloosheid wordt de aanvulling van de werkloosheidsuitkering, die
onderscheiden is van de opzeggingsvergoeding, die betaald wordt vanaf het einde van de
periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding voor zover de bediende
werkloosheidsuitkeringen geniet en die de bediende, indien hij een nieuwe betrekking had
gevonden, niet meer zou hebben ontvangen zolang hij die betrekking zou hebben
uitgeoefend, niet beschouwd als vergoeding of schadevergoeding waarop de werknemer
aanspraak kan maken uit hoofde van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus
ook niet als loon (Art. 46, § 1, eerste lid, 5° K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
27 september 2004
S.2003.0034.F
nr. 437
Werkloze zonder loon – Bediende – Normale ontslagregeling.
De in art. 46, § 1, vierde lid, Werkloosheidsbesluit 1991 bedoelde normale
ontslagregeling voor bedienden is die waarin art. 82 Arbeidsovereenkomstenwet voorziet;
voor de bedienden van wie het loon het in voormeld art. 82, § 3, eerste lid, vastgestelde
bedrag overschrijdt, betreft het bijgevolg de regeling die de werkgever en de bediende zijn
overeengekomen, behoudens de verplichting om de minimale opzeggingstermijn na te
komen en behoudens de voorwaarde betreffende het ogenblik waarop de overeenkomst
wordt gesloten (Art. 46, § 1, vierde lid K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 82 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
27 september 2004
S.2003.0034.F
nr. 437
Zonder arbeid – Zonder loon – Vereiste – Arbeid voor zichzelf.
De werkloze moet om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn; de vereiste "zonder loon" is
enkel gesteld in geval van een activiteit voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon
of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan
bijdragen, maar is niet bedoeld voor de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld
kan worden in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is
tot het gewone beheer van het eigen bezit. (Artikelen 44 en 45, eerste lid, 1° en 2° K.B. 25
nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
4 oktober 2004
S.2004.0099.N
nr. 451

ALLERLEI
Administratieve sanctie – Geschil – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Toetsing.
Wanneer de directeur van het werkloosheidsbureau een werkloze van het genot van de
werkloosheidsuitkeringen uitsluit met toepassing van het Werkloosheidsbesluit 1991 en
de werkloze deze administratieve sanctie betwist, ontstaat er tussen de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening en de werkloze een geschil over het recht op uitkering gedurende de
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periode dat hij uitgesloten is, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om over dat geschil
uitspraak te doen; wanneer de arbeidsrechtbank over een dergelijk geschil uitspraak doet,
oefent ze een toetsing met volle rechtsmacht uit op de beslissingen van de directeur; mits
het recht van verdediging wordt geëerbiedigd en binnen het kader van het geding, zoals
dit door de partijen is bepaald, valt alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de
directeur valt, met inbegrip van de keuze van de administratieve sanctie, onder de controle
van de rechter (Artikelen 153 en 157bis K.B. 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid; Art. 580, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
10 mei 2004
S.2002.0076.F
nr. 246

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Strafbepaling – Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving – Vereisten.
De legaliteit van een strafbepaling vereist dat ze, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft; aan deze vereiste is voldaan wanneer het voor hen op wie de strafbepaling
toepasselijk is, mogelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun
strafrechtelijke aansprakelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan
wordt overgelaten aan de rechter (Art. 12, tweede lid Grondwet 1994; Art. 2
Strafwetboek; Art. 1 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; 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.)
15 juni 2004
P.2004.0358.N
nr. 324
Wet – Begrip – Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) – Commissie van
openbare onderstand – Beslissing – Reglement betreffende het sanitair personeel – Aard.
De beslissing van een commissie van openbare onderstand, zoals die tot invoering van een
reglement betreffende het sanitair personeel van de openbare onderstand, is geen wet in de
zin van de artikelen 608 en 1080 Ger. W. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
27 september 2004
C.2000.0136.F
nr. 436
Strafbepaling – Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving – Vereisten.
Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk is, mogelijk is op grond ervan
de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid
meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving hiervan wordt overgelaten aan de rechter, is
voldaan aan de legaliteit van die strafbepaling zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M. en
artikel 15, I.V.B.P.R. (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Strafbepaling – Legaliteitsbeginsel – Voorzienbaarheid – Misdrijf – Vereisten.
Het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat een strafbepaling zoals die
door de rechter wordt uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie ze toepasselijk is,
zonder redelijke twijfel kunnen weten welke gedragingen ze strafbaar stelt.
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
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Strafbepaling – Legaliteit – Misdrijf – Omschrijving – Vereisten.
Aan de legaliteit van een strafbepaling is voldaan, zoals vereist door artikel 7, E.V.R.M.
en artikel 15, I.V.B.P.R., wanneer deze bepaling, op zichzelf of in context met andere
bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de strafbaar gestelde gedraging
omschrijft (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.)
9 november 2004
P.2004.0849.N
nr. 539
Belastingzaken – Belasting – Invordering – Verjaring – Openbare orde.
Het middel dat gegrond is op bepalingen van wet die van openbare orde is, aangezien zij
de verjaring regelt van de rechtsvordering tot invordering van belastingen, mag voor het
eerst voor het Hof worden aangevoerd.
18 november 2004
C.2002.0458.F
nr. 555
Wet – Begrip – Maatschappelijk welzijn (openbare centra voor) – Algemeen en
geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een gemeente – Aard.
Het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van een
gemeente, dat door de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn is aangenomen, is geen wet in de zin van de artikelen 608 en
1080 Ger.W. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2004
C.2002.0544.F
nr. 573

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Strafrecht – Opheffing van de bestraffing voor een misdrijf – Toepassing op misdrijven
onder oude wet gepleegd – Principe – Uitzondering.
De regel van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, dat, indien de straf, ten tijde van het
vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst
zware straf wordt toegepast, is ook toepasselijk wanneer een nieuwe wet de bestraffing
voor het misdrijf opheft, voor zover deze wet niet het onbetwistbare oogmerk heeft die
strafuitsluitingsgrond niet te zien toepassen op de onder de oude wet gepleegde
misdrijven, wat kan blijken onder meer uit het stelsel van de wet (Art. 2, tweede lid
Strafwetboek.)
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Strafrecht – Onverenigbaarheid van de interne wet met de Europese norm – Toestand van
straffeloosheid.
De regel van artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, dat, indien de straf, ten tijde van het
vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst
zware straf wordt toegepast, geldt ook indien tussen het tijdstip van het misdrijf en het
tijdstip van het vonnis wegens onverenigbaarheid van de interne wet met de Europese
norm geen straf kan worden toegepast. (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
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Artikel 64 en 65 Waals afvalstoffendecreet van 27 juni 1996 – Opheffing van de wet van
22 juli 1974 en van het Waals afvaldecreet van 5 juli 1985 – Gevolgen van die opheffing
voor de onder de oude wet gepleegde misdrijven – Toepassing.
Uit de combinatie van de artikelen 8, 3°, 11, 64, 65 en 76 van het Waalse
afvalstoffendecreet van 27 juni 1996 volgt dat de schorsing van de in artikel 11 bepaalde
vergunningsplicht voor de vestiging en de exploitatie van een installatie voor de
verzameling of de verwijdering van afval, slechts tijdelijk is in afwachting van verdere
door de regering te bepalen regels voor de toepassing van dit artikel, en het bepalen van
een datum van inwerkingtreding; uit de omstandigheid dat deze schorsing van de
vergunningsplicht afhankelijk wordt gesteld van het tijdelijk ontbreken van de daartoe
geëigende uitvoeringsbesluiten, omstandigheid die niet bestond ten tijde van de
opgeheven wet, blijkt dat de nieuwe wetsbepaling onbetwistbaar niet het oogmerk heeft
dat deze opheffing toepasselijk zou zijn op onder de oude wet gepleegde misdrijven. (Art.
2, tweede lid Strafwetboek.)
20 januari 2004
P.2003.1189.N
nr. 30
Douane en accijnzen – Landbouwheffingen – Rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994 –
Inning – Bevoegdheid.
Artikel 4, A.W.D.A., gewijzigd bij artikel 3, Wet 23 dec. 1993, in werking getreden op 1
januari 1994, 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 de volledig onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken
toestanden; de inning in het kader van het landbouwbeleid van ontdoken rechten
verschuldigd vóór 1 januari 2004 behoort aan het Belgisch Interventie– en
Restitutiebureau (Art. 4, gewijzigd bij art. 3, Wet 23 dec. 1993 Douane en accijnzenwet
18 juli 1977; Art. 1, § 1, eerste lid K.B. 25 okt. 1971; opgeheven door art. 33 K.B. 30 dec.
1993; Art. 3, § 3 K.B. 7 aug. 1995; Artikelen 1, 3, en 4 K.B. 11 dec. 1995.)
27 januari 2004
P.2003.0956.N
nr. 47
Werking in de tijd – Nieuwe wet – Strafzaken – Strafvordering – Verjaring – Schorsing –
Gronden – Toepassing.
De regels van de verjaring behoren niet tot de bepaling van het strafbare feit of de straf
bedoeld in artikel 7.1 E.V.R.M. zodat dit artikel niet eraan in de weg staat dat een
beklaagde met toepassing van een nieuwe verjaringswet en de eruit voortspruitende
beperkingen wordt veroordeeld (Art. 24 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Art. 7.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.)
30 maart 2004
P.2004.0092.N
nr. 172
Werking in de tijd – Europees aanhoudingsbevel – Verwerping van een vroeger
uitleveringsverzoek.
Behoudens toepassing van art. 44, § 1, tweede en derde lid, of §§ 2 en 3, van de Wet van
19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, dienen de na 1 januari 2004
ontvangen verzoeken uitsluitend te worden beoordeeld volgens die wet, zelfs indien vóór
1 januari 2004 een vroeger uitleveringsverzoek is afgewezen. (Art. 44 Wet 19 dec. 2003
betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
13 april 2004
P.2004.0513.N
nr. 195
Werking in de tijd – Milieutaks op verpakkingen – Verpakkingsheffing als grondslag voor
de berekening van de geldboete – Ongewijzigde wijze van berekening van de geldboete –
Verhoging van de verpakkingsheffing tussen het ogenblik van het plegen van de feiten en
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de uitspraak – Invloed op de uiteindelijke hoogte van de geldboete – Artikel 2, tweede lid
Sw. – Toepasselijkheid.
Nu artikel 395, eerste lid, van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de
federale staatsstructuur, in de versie die toepasselijk was zowel op het ogenblik van de
feiten als op het ogenblik van de bestreden beslissing, elke inbreuk op de bepalingen van
deze wet, waardoor de milieutaks opeisbaar wordt, bestraft met een geldboete van
tienmaal de in het spel zijnde milieutaks, zonder dat ze minder mag bedragen dan 250
euro en onverminderd de betaling van de milieutaks, verschilt de straf, ten tijde van de
bestreden beslissing op het misdrijf bepaald, niet van die welke ten tijde van het misdrijf
was bepaald; de omstandigheid, dat op het ogenblik van de sluikinvoer een hogere
verpakkingsheffing verschuldigd was dan op het ogenblik van de uitspraak van het
bestreden arrest, doet hieraan geen afbreuk, aangezien, ongeacht het onrechtstreekse
gevolg van de bepaling van de verschuldigde verpakkingsheffing op de uiteindelijke
hoogte van de geldboete, die bepaling niet behoort tot de uiteindelijke bestraffing, zodat
artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, hierop niet toepasselijk is
11 mei 2004
P.2004.0089.N
nr. 249
Werking in de tijd – Niet–terugwerkende kracht.
In de regel is een nieuwe wet 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 (Art. 2 Gerechtelijk Wetboek.)
21 mei 2004
C.2003.0151.F
nr. 273
Werking in de tijd – Stedenbouw – Strafsanctie voor het in van inbreuken – Mildere
strafwet – Retroactieve toepassing.
De strafrechter zal de mildere bepaling van art. 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999,
zoals aangevuld bij art. 7 van het decreet van 4 juni 2003 retroactief toepassen ingevolge
art.2, tweede lid, Sw., indien de in het decreet vervatte voorwaarden van straffeloosheid
aanwezig zijn
25 mei 2004
P.2004.0238.N
nr. 283
Uit de omstandigheid dat de wet de nieuwe schorsingsregeling van artikel 24
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering verbindt aan misdrijven die
gepleegd zijn na de inwerkingtreding van artikel 33 van de programmawet van 5 augustus
2003, volgt dat voor de daarvoor gepleegde misdrijven de schorsingsregeling geregeld
wordt door artikel 24 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals het
bestond vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2002
1 juni 2004
P.2004.0292.N
nr. 294
Faillissementswet – Overeenkomst.
Wanneer het faillissement dateert van voor het in voege treden van de nieuwe
Faillissementswet en de overeenkomst van tien dagen voor de datum van staking van
betaling blijft ze aanvechtbaar met toepassing van de oude wet (Art. 2 Burgerlijk
Wetboek; Art. 445 Wet 18 april 1851; Artikelen 17 en 150, eerste lid Wet 8 aug. 1997.)
3 juni 2004
C.2003.0070.N
nr. 302
Algemeen.
Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
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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 (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
3 juni 2004
C.2003.0070.N
nr. 302
Wet – Werking in de tijd – Draagwijdte – Beginsel van de niet–terugwerkende kracht van
de wetten.
In de regel is een nieuwe wet 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 of waarvan de
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
9 september 2004
C.2003.0492.F
nr. 399
Wetten – Werking in de tijd – Draagwijdte – Beginsel van de niet–terugwerkende kracht
van de wetten – Wet van openbare orde.
In de regel vallen toestanden die onder vigeur van de vroegere wet definitief zijn
geworden, niet onder de nieuwe wet, ook al is deze van openbare orde.
9 september 2004
C.2003.0492.F
nr. 399
Werking in de tijd – Overeenkomst – Nieuwe wet.
Ook indien de nieuwe wet van openbare orde is of uitdrukkelijk de toepassing voorschrijft
op de lopende overeenkomsten, dient de geldigheid van de overeenkomst beoordeeld te
worden op grond van de op het ogenblik van het tot ervan toepasselijke wet (Art. 2
Burgerlijk Wetboek.)
17 september 2004
C.2002.0282.N
nr. 418
Strafwet – Zwaarste straf – Identieke hoofdstraffen – Bijkomende straffen – Criteria.
Wanneer twee straffen bestaan uit eenzelfde hoofdgevangenisstraf en geldboete, dient de
zwaarste straf te worden bepaald met inachtneming van criteria die verbonden zijn met de
aanvullende straffen, zoals het verplicht en niet langer facultatief karakter van een
vervallenverklaring van het recht tot sturen, de minimumduur ervan en het verplichte
karakter van de examens waarvoor men dient te slagen vooraleer men in het recht tot
sturen kan worden hersteld (Art. 2 Strafwetboek.)
13 oktober 2004
P.2004.0906.F
nr. 478
Strafwet – Zwaarste straf – Opheffing van de hoofdgevangenisstraf.
De nieuwe wet die de voor een misdrijf bepaalde hoofdgevangenisstraf opheft, is minder
streng, ongeacht het facultatief of verplicht karakter van die gevangenisstraf, zonder dat
men ermee rekening moet houden dat het minimum– en maximumbedrag van de nieuwe
geldboete werden verhoogd en dat een vervallenverklaring van het recht tot sturen eraan
is toegevoegd (Art. 2, tweede lid Strafwetboek.)
27 oktober 2004
P.2004.0695.F
nr. 511
Wet 7 feb. 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid – Artikel
69bis, Wegverkeerswet – Vervangend verval van het recht tot sturen – Vervangende
gevangenisstraf – Mildere straf.
Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend verval van
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het recht tot het besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op de individuele
vrijheid groter is (Art. 2 Strafwetboek; Art. 69bis Wetten betreffende de politie over het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
2 november 2004
P.2004.0857.N
nr. 522
Strafwet – Mildere straf – Terugwerkende kracht.
Artikel 2, eerste lid, Strafwetboek onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor de
beklaagde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt,
moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf
2 november 2004
P.2004.0857.N
nr. 522
Strafzaken – Als misdrijf omschreven feit – Opgeheven wet – Nieuwe wet – Hetzelfde feit,
als een ander misdrijf omschreven – Toepassing.
De rechter mag geen veroordeling uitspreken voor een misdrijf dat niet meer bestaat op de
dag van de veroordeling; wanneer evenwel het feit dat in de opgeheven wet strafbaar is
gesteld ook in de nieuwe wet, maar onder een andere omschrijving, strafbaar wordt
gesteld en elk van die wetten dezelfde straf oplegt voor dat feit, en wanneer de wetgever
niet de wil te kennen gegeven heeft om voor het verleden of voor de toekomst af te zien
van bestraffing, legt de rechter die straf wettig op op het onder de gelding van de vroegere
wet gepleegde feit mits hij de gunstigste omschrijving toepast (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.)
15 december 2004
P.2004.1189.F
nr. 612

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Verordenend besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid
– Ontstentenis – Toetsing van de wettigheid.
Het niet naleven van de substantiële vormvereiste, zijnde de vraag om advies aan de Raad
van State, zonder aanvoering van de met bijzondere redenen omklede hoogdringendheid,
leidt tot de onwettigheid van het K.B. van 8 aug. 1984 (Art. 159 Grondwet 1994; Art. 3
Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij K.B. van 12 jan. 1973.)
7 oktober 2004
C.2003.0117.F
nr. 465

ALLERLEI
Vernietiging van een wet door het Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Uit de artikelen 9, 10, 11, 12 en 14, Bijzondere Wet Arbitragehof volgt dat, in strafzaken,
het beroep tot intrekking slechts ontvankelijk is wanneer de beslissing, waartegen dit
beroep gericht is, tezelfdertijd:1) een eindbeslissing is waarbij een beklaagde, hetzij tot
een straf wordt veroordeeld, hetzij ten aanzien van hem opschorting van de uitspraak van
veroordeling of de internering wordt gelast; 2) gewezen werd vóór de bekendmaking van
het vernietigingsarrest in het Belgisch Staatsblad; 3) in kracht van gewijsde is gegaan, op
het ogenblik van het instellen van de vordering tot intrekking of van het neerleggen van
het verzoekschrift tot intrekking
20 april 2004
P.2003.1537.N
nr. 209
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WOONPLAATS
Onschendbaarheid – Grondwet.
Onder de term woning, in de zin van artikel 15 van de Grondwet, moet worden verstaan
de plaats, met inbegrip van de erdoor omsloten eigen aanhorigheden, die een persoon
bewoont om er zijn verblijf of zijn werkelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit
dien hoofde recht heeft op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en
meer in het algemeen zijn privé–leven (Art. 15 Grondwet 1994.)
8 september 2004
P.2004.0466.F
nr. 391

WRAKING
Strafzaken – Wraking kennelijk niet ontvankelijk – Gevolg – Geldboete.
Na het verzoek tot wraking kennelijk niet ontvankelijk te hebben verklaard, veroordeelt
het Hof eiser tot een geldboete wanneer hij van geen enkele omstandigheid doet blijken
die de wraking redelijkerwijs zou kunnen verantwoorden en het verzoek de goede
werking van het assisenhof ernstig in het gedrang heeft gebracht of kon brengen (Art. 838,
derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2004
P.2003.1603.F
nr. 8
Deskundige – Onpartijdigheid – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens –
Artikel 6 – Artikel 6.1.
Art. 6.1, E.V.R.M. doet geen enkel recht ontstaan om een deskundige wiens
onpartijdigheid wordt vermoed, te wraken (Art. 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
9 januari 2004
C.2001.0126.F
nr. 9
Deskundige.
Deskundigen kunnen worden gewraakt om dezelfde redenen als rechters; die redenen
worden limitatief opgesomd in art. 828, Ger. W. dat, in de versie die aan de wijziging
ervan bij de Wet van 10 juni 2001 voorafgaat, nergens het gebrek aan onpartijdigheid als
wrakingsgrond vermeldt (Artikelen 828 en 966 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2004
C.2001.0126.F
nr. 9
Gewettigde verdenking – Begrip – Tijd nodig voor de voorbereiding van zijn verdediging.
De gewettigde verdenking dat de rechter de beklaagde de nodige tijd voor de
voorbereiding van zijn verdediging heeft willen ontzeggen, kan niet worden afgeleid uit
de omstandigheid dat deze, omdat hij de verhoopte verdaging van de zaak niet heeft
verkregen, het gevoel heeft strenger te zijn behandeld in vergelijking met andere
rechtzoekenden (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
28 januari 2004
P.2004.0119.F
nr. 50
Gewettigde verdenking – Rechten van de mens – Verdrag Rechten van de Mens – Recht
om over voldoende tijd te beschikken voor de voorbereiding van zijn verdediging.
Miskenning van het in art. 6.3 E.V.R.M. gewaarborgde recht om over voldoende tijd te
beschikken voor de voorbereiding van zijn verdediging, vormt op zich geen
wrakingsgrond (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek; Art. 6.3 Verdrag van 4 nov. 1950 tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.)
28 januari 2004
P.2004.0119.F
nr. 50
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Gewettigde verdenking.
Om te bevestigen dat er een wettige reden bestaat om te vrezen voor een gebrek aan
onpartijdigheid bij een rechter, moet worden nagegaan of de verdenkingen die een partij
zegt te koesteren, voor objectief verantwoord kunnen doorgaan (Art. 828, 1° Gerechtelijk
Wetboek.)
28 januari 2004
P.2004.0119.F
nr. 50
Verzoekschrift – Schijn van wraking – Behandeling als wraking – Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het verzoekschrift dat alleen een zekere schijn heeft van een wraking
en niet toelaat na te gaan wat de verzoeker beoogt en in het kader van welke procedure;
hieraan staat niet in de weg dat het openbaar ministerie bij het Hof en de leden van het hof
van beroep de zaak behandeld hebben als een wraking en dat deze leden verklaard hebben
dat de zaak afgehandeld was (Art. 835 Gerechtelijk Wetboek.)
12 februari 2004
C.2004.0051.N
nr. 79
Beslissing die een vordering tot wraking van een rechter verwerpt – Cassatieberoep –
Vorm – Verzoekschrift tot cassatie – Artikel 1080, Ger.W. – Toepasselijkheid – Gevolgen
– Vereisten inzake ondertekening.
De bepalingen van het Ger.W. betreffende de wraking van rechters houden geen van
artikel 1080 van het Ger.W. afwijkende bepaling in, zodat het verzoekschrift waarbij een
voorziening in cassatie wordt ingesteld tegen een beslissing die een vordering tot wraking
van een rechter verwerpt, op straffe van niet–ontvankelijkheid, moet ondertekend zijn
door een advocaat bij het Hof van cassatie (Artikelen 828 t.e.m. 842, en 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
5 maart 2004
C.2003.0274.N
nr. 126
Wettige verdenking – Begrip – Voorzitter van het hof van assisen – Vraag om verdaging –
Verwerping.
Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van
assisen een vraag tot verdaging van de beschuldigde negatief heeft beoordeeld. (Art. 828,
1° Gerechtelijk Wetboek.)
9 maart 2004
P.2004.0359.N
nr. 136
Redenen – Opsomming in de wet – Verdrag Rechten van de Mens – Artikel 3 – Artikel 6.1
– Internationaal verdrag burgerrechten en politieke rechten – Artikel 7 – Artikel 14.1.
Noch de artikelen 3 en 6.1 EVRM noch de artikelen 7 en 14.1 IVBPR bevatten
wrakingsgronden (Artikelen 3 en 6.1 Verdrag van 4 nov. 1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Artikelen 7 en 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; Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
9 maart 2004
P.2004.0359.N
nr. 136
Rechter die geschreven heeft over het geschil – Geschrift – Begrip – Afwijzing van een
verzoek tot uitstel.
Het geschrift waarbij de voorzitter van het hof van assisen de vraag van een partij tot
uitstel afwijst is geen geschrift in de zin van artikel 828, 9° Gerechtelijk Wetboek. (Art.
828, 9° Gerechtelijk Wetboek.)
9 maart 2004
P.2004.0359.N
nr. 136
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Wettige verdenking – Begrip – Voorzitter van het hof van assisen – Verloop van het
proces – Overleg met de partijen – Afwezigheid van één partij.
Geen wettige verdenking kan worden afgeleid uit het feit dat de voorzitter van het hof van
assisen de advocaten van alle partijen uitnodigt om het verloop van het proces met hen te
bespreken en één partij, te dezen de beschuldigde, vrijwillig afwezig is gebleven op deze
vergadering. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
9 maart 2004
P.2004.0359.N
nr. 136
Orde van architecten – Raad van beroep – Beslissing – Aard – Cassatieberoep.
De beslissing van de raad van beroep van de Orde van Architecten over de wraking is
geen beslissing alvorens recht te doen waartegen een voorziening in cassatie slechts
openstaat na het eindvonnis; zij is een beslissing waardoor de rechter zijn rechtsmacht
over een geschilpunt uitput (Art. 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde
der Architecten; Art. 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
Orde van architecten – Raad van de Orde – Rechtskundig bijzitter – Ontvankelijkheid.
Het recht tot wraking kan niet uitgeoefend worden tegen een rechtskundig bijzitter van
een raad van de Orde van Architecten, die namelijk niet als rechter kan noch mag
optreden (Artikelen 9 en 24, § 2 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten; Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
1 april 2004
D.2003.0009.N
nr. 177
Strafzaken – Herkwalificatie der feiten en onbevoegdverklaring door de rechter –
Kennisname van het geschil – Wrakingsgrond.
De rechter in strafzaken die zich nadat hij de feiten heeft geherkwalificeerd, onbevoegd
verklaart om kennis te nemen van de strafvordering en van de vordering van de
burgerlijke partij neemt geen kennis van het geschil in de zin van artikel 828, 9°,
Gerechtelijk Wetboek.
6 april 2004
P.2004.0528.N
nr. 188
Burgerlijke zaken – Gewettigde verdenking – Miskenning van het beschikkingsbeginsel.
Miskenning van het beschikkingsbeginsel, in de veronderstelling dat ze bewezen is, vormt
geen oorzaak voor gewettigde verdenking. (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2004.0183.F
nr. 228
Burgerlijke zaken – Gewettigde verdenking.
Gewettigde verdenking veronderstelt dat de rechter niet in staat is op een onafhankelijke
en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak, of bij de openbare opinie gewettigde
twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen. (Art. 828, 1°
Gerechtelijk Wetboek.)
30 april 2004
C.2004.0183.F
nr. 228
Burgerlijke zaken – Gewettigde verdenking – Door de rechter gestelde vraag – Gevolg –
Reeds berechte zaak.
Uit de door de rechter gestelde vraag dat de aangegane verbintenis "blijkbaar geen enkele
oorzaak heeft", volgt niet dat de rechter heeft laten blijken dat de zaak al berecht was "nog
voor hij het antwoord op de vraag kent". (Art. 828, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
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30 april 2004

C.2004.0183.F

nr. 228

Gewraakte magistraat die verklaart zich van de zaak te onthouden.
Wanneer de gewraakte magistraat, in zijn verklaring onderaan de wrakingsakte, verklaart
zich van de zaak te onthouden, wordt de vordering tot wraking doelloos; er is bijgevolg
geen grond om ze naar het Hof van Cassatie te verwijzen
gewraakte rechter de voorgeschreven verklaring niet binnen de wettelijke termijn doet (
Artikelen 836 en 838, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)

19 mei 2004

P.2004.0792.F

nr. 272

Hof van Assisen – Behandeling ter zitting – Jury – Eed afgelegd door de gezworenen –
Verzuim – Sanctie.
In het hof van assisen kan elk verzuim van de verplichtingen die voortvloeien uit de door
de gezworenen afgelegde eed, meteen bestraft worden door uitoefening van het
wrakingsrecht.
16 juni 2004
P.2004.0281.F
nr. 333
Hof van Assisen – Wraking gericht tegen de voorzitter – Melding door de voorzitter van
plaats, dag en uur waarop eenieder opnieuw dient aanwezig – Aard van deze
verrichtingen.
De verrichtingen waarbij de voorzitter van het hof van assisen, die kennis gekregen had
van een verzoek tot wraking tegen hem, enkel melding maakt van plaats, dag en uur
waarop eenieder opnieuw dient aanwezig te zijn, betreffen op geen enkele wijze de
behandeling van de zaak of van enig geschil en grieven de beschuldigde niet.
14 september 2004
P.2004.0705.N
nr. 409
Burgerlijke zaken – Magistraat die verklaart zich te onthouden – Kosten.
Wanneer de magistraat op wie een wrakingsvordering betrekking heeft, aanvaardt zich te
onthouden, heeft het verzoek geen voorwerp meer; het dient niet te worden verwezen aan
het Hof, dat de uitspraak over de kosten aanhoudt
16 december 2004
C.2004.0566.F
nr. 620

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Ziekenfonds – Maatschappij van onderlinge bijstand – Vordering in rechte – Bevoegd
orgaan.
Uit artikel 13 van de Wet van 23 juni 1894 houdende herziening van de Wet van 3 april
1851 op de maatschappijen van onderlinge bijstand volgt niet dat de voorzitter van een
maatschappij van onderlinge bijstand of de door de algemene vergadering te zijner
vervanging afgevaardigde persoon altijd de machtiging van een ander orgaan van de
maatschappij nodig heeft om in rechte te kunnen optreden (Art. 13 Wet 23 juni 1894.)
9 februari 2004
S.2002.0057.F
nr. 69
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Artikel 70, § 2, Wet 9 aug. 1963 –
Vervanging – K.B. nr 19 van 4 dec. 1978.
Het koninklijk besluit nr 19 van 4 dec. 1978 was geen interpretatieve wettelijke bepaling
waaraan terugwerkende kracht werd verleend.
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3 mei 2004

C.2002.0223.N

nr. 231

Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Omvang – Aansprakelijke derde –
Gedeeltelijke aansprakelijkheid.
Wanneer de vordering in gemeen recht van de sociaal gerechtigde tegen de derde–
aansprakelijke beperkt is tot de helft van de schade, dient de vordering van de
gesubrogeerde verzekeringsinstelling, die de gehele vordering van de sociaal verzekerde
overneemt, niet te worden verminderd tot de helft van het bedrag van de uitkeringen. (Art.
70 Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; vóór de wijziging ervan bij
K.B. nr 19 van 4 dec. 1978.)
3 mei 2004
C.2002.0223.N
nr. 231
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Omvang – Aansprakelijke derde –
Gedeeltelijke aansprakelijkheid.
Uit de bepaling dat de in de plaats gestelde verzekeringsinstelling slechts de rechten van
de sociaal verzekerde kan uitoefenen, volgt niet dat het terugvorderingsrecht van de
verzekeringsinstelling, gesubrogeerd in de rechten van zijn sociaal verzekerde, beperkt
was tot het gedeelte van de uitkering dat evenredig is met het deel van de
aansprakelijkheid van de derde–aansprakelijke (Art. 70 Wet 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; vóór de wijziging ervan bij K.B. nr 19 van 4 dec. 1978.)
3 mei 2004
C.2002.0223.N
nr. 231

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Aansprakelijke derde – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Toekenning van uitkeringen
– Wettelijke indeplaatsstelling – Omvang – Ongeval.
Alleen op grond van de omstandigheid dat de door de verzekeringsinstelling in
aanmerking genomen graad van arbeidsongeschiktheid voor de toekenning aan de
begunstigde van de ziekte– en invaliditeitsverzekering van de bij die wet bepaalde
uitkeringen, verschilde van de in het gemeen recht aangenomen graad, kunnen de
appelrechters, die aannemen dat de door de verzekeringsinstelling betaalde uitkeringen de
schade vergoeden die bestaat in een vermindering van het vermogen tot verdienen ten
gevolge van het ongeval en ingevolge het stelsel van ziekte– en invaliditeitsverzekering
verschuldigd waren, niet afwijzend beschikken op haar vordering en haar recht om in de
plaats van de begunstigde te treden tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties,
voor het geheel van de sommen die met name krachtens het gemeen recht verschuldigd
zijn en dezelfde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden (Artikelen 46, eerste lid, 48,
eerste lid, 56, § 1, eerste lid K.B. 14 juli 1994 houdende coördinatie van de Wet van 9
aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 76quater, § 2, vierde lid en 87, 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.)
9 februari 2004
C.2001.0127.F
nr. 68
Verstrekkingen – Invalide – Invaliditeitsuitkering – Verhoging van de daguitkering voor
invaliditeit – Hulp van derden – Forfaitaire tegemoetkoming – Hulp van derden –
Mindervaliden – Integratietegemoetkoming – Cumulatie.
De verhoging van de daguitkering voor invaliditeit die wordt toegekend aan de
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werknemer die geen persoon ten laste heeft maar die wel geacht wordt een persoon ten
laste te hebben en voor wie andermans hulp door de Geneeskundige raad voor invaliditeit
als onontbeerlijk is erkend, moet worden afgetrokken van de integratietegemoetkoming,
daar ze met die tegemoetkoming niet kan worden samengevoegd (Art. 13, § 1, eerste lid,
2° Wet van 27 feb. 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.)
28 juni 2004
S.2003.0043.F
nr. 364
Rijksdienst voor ziekte– en invaliditeitsverzekering – Opdracht – Uitkeringen – Moratoire
interest – Verplichting tot betaling.
Het Rijksinstituut voor ziekte– en invalditeitsverzekering is niet verplicht aan de
rechthebbenden de uitkeringen en de moratoire interest daarop te betalen; die verplichting
rust alleen op de verzekeringsinstellingen, die de schuldenaars van de verzekerden zijn
(Artikelen 80, 4°, en 193, § 1, tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
13 september 2004
S.2004.0019.F
nr. 406

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Verzekeringsinstelling – Geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval – Slachtoffer –
Kind – Persoon ten laste – Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval – Vordering
tot terugbetaling – Vader die het ongeval veroorzaakt heeft – Aangesloten gerechtigde –
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling.
Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan een
kind dat, enerzijds, ten laste is van zijn vader, die bij de verzekeringsinstelling is
aangesloten en gerechtigd is op de verstrekkingen, en dat, anderzijds, het slachtoffer is
van een verkeersongeval, kan het aan de verzekeringsinstelling toegekende subrogatoire
verhaal worden uitgeoefend tegen de persoon die krachtens het gemeen recht
aansprakelijk is voor de schade, zelfs als die persoon de vader is van het op de
verstrekkingen recht hebbende kind, en de hoedanigheid van gerechtigde bezit, en
derhalve, tegen de W.A.M.–verzekeraar van de gerechtigde vader (Artikelen 2, e en f, 21,
10°, en 76quater, § 2, vierde lid Wet 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 2, j en k, 32, 17°, en 136, § 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.)
12 januari 2004
C.2003.0327.F
nr. 13
Overeenkomst – Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en
verplichtingen – Betwisting – Rechtbanken – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid –
Arbeidsgerechten – Rechterlijke organisatie.
De arbeidsrechtbank en het arbeidshof zijn bevoegd voor alle betwistingen in verband met
de rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst die de financiële en
administratieve betrekkingen tussen de verzekeringsinstellingen en de verpleegkundigen
regelt en die bindend is voor die verzekeringsinstellingen en de zorgverleners die tot die
overeenkomst zijn toegetreden; de kamers van de arbeidsgerechten, die kennis nemen van
die geschillen, bestaan uit één rechter in de arbeidsrechtbank of één raadsheer in het
arbeidshof en elk debat wordt voorafgegaan door een poging tot verzoening (Artikelen 42,
49, § 2 en 52, § 3 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet
van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
12 januari 2004
S.2003.0066.F
nr. 15
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Geneeskundige controle – Geneeskundige verstrekkingen – Kosten – Verzekering –
Tegemoetkoming – Verbod – Beslissingen – Bekendmaking – Definitieve beslissing.
De beslissingen tot verbod van verzekeringstegemoetkoming in de kosten van de
geneeskundige verstrekkingen zijn definitief wanneer daartegen alleen nog beroep bij de
Raad van State mogelijk is (Art. 327 K.B. 4 nov. 1963.)
26 januari 2004
C.2001.0291.F
nr. 42
Geneeskundige verstrekkingen – Geneesmiddel – Tegemoetkoming – Fosamax.
Het geneesmiddel Fosamax wordt slechts vergoed als is aangetoond dat het is
voorgeschreven voor de behandeling van osteoporose bij een gemenopauzeerde patiënte;
niet het loutere feit dat de lijder aan osteoporose een vrouw is, maar wel dat zij in de
menopauze is vormt dus de maatstaf voor de toepassing van die regel (Artikelen 34, eerste
lid, 5°, en 35, § 1, eerste en tweede lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende
coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; Art. 1 en bijlage, I,
hoofdstuk IV–B, § 142 K.B. 2 sept. 1980.)
14 juni 2004
S.2003.0138.F
nr. 321
Bijzonder solidariteitsfonds – Uitzonderlijke geneeskundige verstrekkingen – Strikte
voorwaarden.
De geneeskundige verstrekkingen die niet uitzonderlijk zijn, maar gewone verstrekkingen
ook al worden zij verstrekt voor complexe toestanden, komen niet in aanmerking voor
tegemoetkoming door het bijzonder solidariteitsfonds. (Art. 25, § 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.)
6 september 2004
S.2004.0023.N
nr. 382
Bijzonder solidariteitsfonds – Farmaceutisch product – Kosten – Tegemoetkoming –
Weigering – Betwisting – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Toezicht.
Wanneer het college van geneesheren–directeurs de tegemoetkoming van het bijzonder
solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering in de kosten van een farmaceutisch
product weigert en de begunstigde die weigering betwist, ontstaat er tussen het
Rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering en de rechthebbende een betwisting
over het recht op die tegemoetkoming, en is de arbeidsrechtbank bevoegd om hierover
uitspraak te doen; de arbeidsrechtbank die van een dergelijke betwisting kennisneemt,
oefent van rechtswege een volledig toezicht uit op de beslissing van het college van
geneesheren–directeurs; mits de rechter het recht van verdediging eerbiedigt en uitspraak
doet binnen de grenzen van de zaak zoals deze door de partijen zijn vastgelegd, houdt hij
toezicht op alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van het college van geneesheren–
directeurs valt (Artikelen 25, § 2, en 167, eerste lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994
houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Artikelen 580, 2° en 581, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
13 september 2004
S.2003.0129.F
nr. 405
Bijzonder solidariteitsfonds – Farmaceutisch product – Kosten – Tegemoetkoming.
Het college van geneesheren–directeurs kent de tegemoetkoming van het bijzonder
solidariteitsfonds van de ziektekostenverzekering toe in de kosten van een farmaceutisch
product dat niet terugbetaald kan worden, ongeacht of dat product al dan niet is
opgenomen in de door de Koning vastgestelde nomenclatuur van de geneeskundige
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verstrekkingen (Artikelen 25, § 2, en 35, § 1 Koninklijk Besluit van 14 juli 1994
houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
13 september 2004
S.2003.0129.F
nr. 405
Geneesheren–inspecteurs van de dienst voor geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V –
Bevoegdheid om misdrijven op te sporen of vast te stellen.
De geneesheren–inspecteurs van het rijksinstituut voor ziekte– en invaliditeitsverzekering
hebben de bevoegdheid om controle te verrichten op de prestaties van de verzekering voor
geneeskundige verzorging en van de uitkeringsverzekering, naar aanleiding waarvan zij
processen–verbaal kunnen opstellen betreffende de overtredingen op de daartoe
toepasselijke bepalingen die zij vaststellen (Artikelen 139, 1° (oud), 141, § 1, eerste lid, 1°
(oud) Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug.
1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen; Artikelen 146, § 1, eerste lid (oud) en 169
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
5 oktober 2004
P.2004.0747.N
nr. 453
Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering –
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring.
Wanneer de leidend ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging, in geval
van dringende noodzakelijkheid, beslist tegen een vonnis hoger beroep in te stellen, moet
dat hoger beroep, met naleving van de voorgeschreven reglementaire vormvereisten, ter
goedkeuring aan de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging
worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering (Art. 16, § 1, 5° Koninklijk Besluit
van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen; Artikelen 6 en 7 K.B. 3 juli 1996.)
13 december 2004
S.2004.0025.F
nr. 609
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CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
ALGEMEEN
Afstamming – Levensonderhoud – Verplichting tot onderhoud – Herstelplicht – Los van
elkaar staande verplichtingen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
C.2003.0327.F

Pas., 2004, nr. 13

DAAD
Bestuurlijke overheid – R.S.Z. – Ongrondwettige of onwettige beslissing – Fout.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 oktober 2004
S.2003.0072.F

Pas., 2004, nr. 507

OORZAAK
Oorzakelijk verband – Bewijslast.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

Oorzakelijk verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, zoals zij zich
heeft voorgedaan – Voorwaarde.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

Oorzakelijk verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, zoals zij zich
heeft voorgedaan – Ontbreken van een verband – Oorzakelijk verband tussen de fout en
het verlies van een kans om de schade, zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen –
Bewijs.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

Medische fout – Schade – Verlies van een kans op genezing of overleving – Oorzakelijk
verband.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174
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HERSTELPLICHT
Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist recht – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf – Naastende
medeschuldenaars – Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer
van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest – Bevrijding – Andere
medeschuldenaar.
Conclusie van adv.–generaal Th. Werquin.
21 september 2004
P.2004.0512.N

A.C., 2004, nr. 423

Bestuurlijke overheid – R.S.Z. – Ongrondwettige of onwettige beslissing – Fout.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
25 oktober 2004
S.2003.0072.F

Pas., 2004, nr. 507

SCHADE
Begrip – Schade zoals ze zich heeft voorgedaan – Verlies van een kans om de schade,
zoals ze zich heeft voorgedaan, te voorkomen – Onverenigbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

AFSTAMMING
Levensonderhoud – Verplichting tot onderhoud – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
– Los van elkaar staande verplichtingen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
C.2003.0327.F

Pas., 2004, nr. 13

ARBEIDSONGEVAL
BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS
Begrip – Plotselinge gebeurtenis – Dagtaak – Uitoefening.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
5 april 2004
S.2002.0130.F

Pas., 2004, nr. 183

Begrip – Plotselinge gebeurtenis – Dagtaak – Uitoefening – Bijzonder element.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
5 april 2004
S.2002.0130.F

Pas., 2004, nr. 183

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
5 april 2004
S.2002.0130.F

Pas., 2004, nr. 183

Bestaan – Plotselinge gebeurtenis – Begrip – Werkman bezig met de bewerking van
stukken aluminium – Container – Beweging waarbij hij zich vooroverboog – Val van zijn
bril – Glazen gebroken ten gevolge van de val.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
5 april 2004
S.2002.0130.F

Pas., 2004, nr. 183
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SCHADE
Vergoeding – Arbeidsongeschiktheid – Gedekte schade.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
8 maart 2004
S.2003.0103.F

Pas., 2004, nr. 131

VERGOEDING
Arbeidsongeschiktheid – Vergoeding – Gedekte schade.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
8 maart 2004
S.2003.0103.F

Pas., 2004, nr. 131

Hospitalisatieverzekering ten voordele van de werknemer – Premie door de werkgever
betaald aan de verzekeringsmaatschappij.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
24 mei 2004
S.2004.0004.F

Pas., 2004, nr. 279

RECHTSPLEGING
Basisloon – Vaststelling –
Arbeidsongevallenverzekeraar.

Geschil

–

Fonds

voor

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
24 mei 2004
S.2004.0004.F

Arbeidsongevallen

–

Pas., 2004, nr. 279

BELASTING
Gelijkheid inzake belastingen – Onderscheid volgens verschillende categorieën van
belastingplichtigen – Vereiste verantwoording.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

Progressiviteit – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Vereisten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Openbare orde – Overeenkomst – Bestanddelen – Oorzaak – Ongeoorloofde oorzaak –
Miskenning van de rechten van de administratie der belastingen – Volstrekte nietigheid –
Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes,
7 oktober 2004
C.2003.0144.F

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Cassatie – Verplichting – Uitzondering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.

Pas., 2004, nr. 466
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26 april 2004

C.2003.0319.F

Pas., 2004, nr. 220

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid – Arbeidsgerechten – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering
–
Ziektekostenverzekering
–
Overeenkomst
–
Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en verplichtingen – Betwisting.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
S.2003.0066.F

Pas., 2004, nr. 15

Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
13 februari 2004
C.2003.0428.F

Pas., 2004, nr. 81

STRAFZAKEN
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Internationaal humanitair recht – Verdragen van
Genève van 12 aug. 1949 – Universele bevoegdheid – "Standstill"–verplichting –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
14 januari 2004
P.2003.1310.F

Pas., 2004, nr. 19

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Artikel 7,
§ 2 V.T.Sv. – Voorafgaand officieel bericht.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
11 mei 2004
P.2004.0660.N

A.C., 2004, nr. 252

BEWIJS
BELASTINGZAKEN
Feitelijke vermoedens – Inkomstenbelastingen – Aanslagprocedure – Onaantastbare
beoordeling door de bodemrechter – Hof van Cassatie – Toetsing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
22 oktober 2004
F.2003.0028.N

A.C., 2004, nr. 502

BURGERLIJKE ZAKEN
Bewijslast – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Oorzaak – Oorzakelijk verband.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

STRAFZAKEN
Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet
gewaarborgd grondrecht.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
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16 november 2004

P.2004.1127.N

A.C., 2004, nr. 550

Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.1127.N

A.C., 2004, nr. 550

Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.1127.N

A.C., 2004, nr. 550

Onrechtmatig verkregen bewijs – Uitsluiting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.0644.N

A.C., 2004, nr. 549

Onrechtmatig verkregen bewijs – Toelaatbaarheid – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.0644.N

A.C., 2004, nr. 549

Onrechtmatig verkregen bewijs – Schending van een door het E.V.R.M. of de grondwet
gewaarborgd grondrecht.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.0644.N

A.C., 2004, nr. 549

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke macht – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N

A.C., 2004, nr. 124

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Herstelplicht – Hoofdelijkheid – Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een
betwist recht – Naastende medeschuldenaars – Betaling door één naastende
medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten
en de interest – Bevrijding – Andere medeschuldenaar – Strafzaken – Schadevergoeding
wegens eenzelfde misdrijf – Verscheidene daders.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
21 september 2004
P.2004.0512.N

A.C., 2004, nr. 423

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Aard van het cassatiegeding – Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten – Werking in de
tijd.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0424.F

Pas., 2004, nr. 482
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BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Verenigde kamers – Raad van State – Afdeling administratie – Akte van een
administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van
betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
13 februari 2004
C.2003.0428.F

Pas., 2004, nr. 81

Verenigde kamers – Cassatie – Verwijzing – Beslissing onverenigbaar met het
cassatiearrest – Cassatieberoep – Middel met dezelfde strekking als het door het
cassatiearrest gegrond bevonden middel.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
1 april 2004
C.2001.0211.F

Pas., 2004, nr. 174

Uitlegging van wettelijke bepalingen door de feitenrechter – Overeenstemming met de
Grondwet.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
15 juni 2004
P.2004.0237.N

A.C., 2004, nr. 323

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Uitspraak op het enkele cassatieberoep van de beklaagde – Verwerping – Voor de
beklaagde voordelige onwettige beslissing – Vordering door de procureur–generaal.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
20 april 2004
P.2003.1537.N

A.C., 2004, nr. 209

ARRESTEN. VORM
Strafzaken – Middelen tot staving van het cassatieberoep – Verplichting van het Hof om
erop te antwoorden.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Conclusie van het openbaar ministerie – Doel – Verplichting van het Hof om
erop te antwoorden.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

VERNIETIGING. OMVANG
Beslissing op de vordering tot vrijwaring – Door de garant ingesteld cassatieberoep –
Middelen aangevoerd tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de beslissing op de
hoofdvordering – Cassatie – Beslissing op de hoofdvordering – Noodzakelijke band van
afhankelijkheid – Cassatie.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 mei 2004
C.2003.0434.F

Pas., 2004, nr. 262
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CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Arrest op verzet – Vernietiging – Verstekarrest.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 juni 2004
C.2001.0588.N

A.C., 2004, nr. 351

Verstekarrest.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 juni 2004
C.2001.0588.N

A.C., 2004, nr. 351

Raad voor de mededinging – Arrest van het hof van beroep te Brussel – Minister van
Economie en Wetenschappelijk Onderzoek – Belgische Staat – Geen partij –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
8 oktober 2004
C.2003.0275.N

A.C., 2004, nr. 467

STRAFZAKEN
Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol – Geen kennisgeving hiervan aan
eiser – Recht van verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Schriftelijke conclusie van het O.M. – Noot van antwoord – Middelen.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Gemis aan bestaansreden – Hof van Assisen – Veroordelend arrest – Verwerping van het
cassatieberoep – Gevangenneming – Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

ARRESTEN RAAD VAN STATE
Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
13 februari 2004
C.2003.0428.F

Pas., 2004, nr. 81

– 391 –
CASSATIEMIDDELEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Artikel 159 Gw. (1994) – Verzuim – Ontvankelijkheid – Beroepsziekte.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
11 oktober 2004
S.2003.0023.F

Pas., 2004, nr. 471

Geen verdrag – Middel dat aanvoert dat het geschil zelf niet onderzocht is – Openbare
orde – Uitvoerbaarverklaring – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden
met de staat en de bekwaamheid van de personen.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0424.F

Pas., 2004, nr. 482

STRAFZAKEN
Hof van Assisen – Vaststelling van de straf – Veroordelend arrest – Redelijke termijn.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Akte van een administratieve overheid – Akte van terbeschikkingstelling wegens
ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
13 februari 2004
C.2003.0428.F

Pas., 2004, nr. 81

CONSUMENTENKREDIET
Straffen of schadevergoedingen – Vermindering of afschaffing – Vergoeding –
Overdreven of onverantwoorde aard – Rechter – Beoordelingsbevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
5 maart 2004
C.2003.0281.F

Pas., 2004, nr. 127

DIEFSTAL EN AFPERSING
Diefstal door middel van geweld of bedreiging – Verzwarende omstandigheid – Blijvende
fysieke of psychische ongeschiktheid.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
25 mei 2004
P.2004.0568.N

A.C., 2004, nr. 285

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
Verschillende vorderingen in echtscheiding ingesteld – Tijdstip tot wanneer de
echtscheiding terugwerkt.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Dirk Thijs.
5 februari 2004
C.2001.0587.N

A.C., 2004, nr. 61

– 392 –

ECONOMIE
Raad voor de mededinging – Arrest van het hof van beroep te Brussel – Minister van
Economie en Wetenschappelijk Onderzoek – Belgische Staat – Geen partij –
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
8 oktober 2004
C.2003.0275.N

A.C., 2004, nr. 467

ENERGIE
Levering – Voorwaarden – Openbare dienst – Continuïteit.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 februari 2004
C.2001.0248.N

A.C., 2004, nr. 77

EUROPESE UNIE
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen – Internationale
sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het buitenland –
Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Prejudicieel geschil – Vraag om
uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd – Prejudicieel geschil
– Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting voor het Hof van
cassatie.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes,
7 oktober 2004
C.2003.0144.F

Pas., 2004, nr. 466

ALLERLEI
Europees aanhoudingsbevel – Wet 19 dec. 2003 – Tenuitvoerlegging – Artikel 4, 4° –
Weigeringsgrond – Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Artikel 7, § 2 V.T.Sv. –
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling –
Voorafgaand officieel bericht.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
11 mei 2004
P.2004.0660.N

A.C., 2004, nr. 252

– 393 –

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
RECHTSPLEGING
Hoger beroep – Geschil betreffende een faillietverklaring – Onsplitsbaarheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 januari 2004
C.2002.0608.F

Pas., 2004, nr. 43

GEMEENTE
Wegen – Veiligheid van de gebruikers – Verplichting van de gemeente – Veiligheidsplicht.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
24 juni 2004
C.2002.0279.N

A.C., 2004, nr. 352

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
GEMEENTEBELASTINGEN
Progressiviteit – Verenigbaarheid met de gelijkheid inzake belastingen – Vereisten.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

GENEESKUNDE
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het
buitenland – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

GERECHTSKOSTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidsongeval – Basisloon – Vaststelling – Geschil – Fonds voor Arbeidsongevallen –
Arbeidsongevallenverzekeraar.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
24 mei 2004
S.2004.0004.F

Pas., 2004, nr. 279

Rechten en verplichtingen van partijen – Algemeen – Contractuele verbintenis –
Wanuitvoering – Schadevergoeding – Honorarium en kosten van een advocaat of
technisch raadsman – Bestanddeel van de schade – Noodzakelijk gevolg –
Terugvorderbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
2 september 2004
C.2001.0186.F

Pas., 2004, nr. 375

– 394 –
Rechtsplegingsvergoeding – Verscheidene eisers – Bijstand van dezelfde advocaat –
Conclusies die dezelfde middelen aanvoeren – Conclusies die de terugbetaling van
verschillende bedragen vorderen.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0405.F

Pas., 2004, nr. 481

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Gelijkheid van de Belgen voor de wet.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

Non–discriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Gelijkheid inzake belastingen.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2002.0006.N

A.C., 2004, nr. 24

Burgerlijke rechten – Subjectief recht – Aantasting – Bestuurshandeling – Rechterlijke
macht – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N
Verzuim – Cassatiemiddel – Burgerlijke
Ontvankelijkheid – Beroepsziekte.

zaken

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
11 oktober 2004
S.2003.0023.F

A.C., 2004, nr. 124
–

Vereiste

vermeldingen

–

Pas., 2004, nr. 471

GRONDWETTELIJK HOF
Bijzondere Wet Arbitragehof – Artikel 10 – Strafzaken – Beroep tot intrekking van een op
een vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
20 april 2004
P.2003.1537.N

A.C., 2004, nr. 209

Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere
eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.0644.N

A.C., 2004, nr. 549

– 395 –
Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de Grondwet geen verdere
eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking – Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.1127.N

A.C., 2004, nr. 550

Prejudiciële vraag – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die op
onjuiste veronderstellingen berust.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

HANDELSPAPIER
Wisselbrief – Bestanddelen – Geldigheid – Vermelding – Tijdstip – Gebrek – Herstel –
Mogelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2001.0322.N

A.C., 2004, nr. 121

HERZIENING
VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES
Nieuw feit – Bewijs van onschuld – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
17 maart 2004
P.2003.1599.F

Pas., 2004, nr. 149

Vals getuigenis.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
17 maart 2004
P.2003.1599.F

Pas., 2004, nr. 149

Vals getuigenis – Begrip – Ander geding.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
17 maart 2004
P.2003.1599.F

Pas., 2004, nr. 149

HOF VAN ASSISEN
RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF
Cassatieberoep.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Behandeling ter zitting – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.

– 396 –
15 december 2004

P.2004.1189.F

Pas., 2004, nr. 612

Verklaring van de jury – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Behandeling ter zitting – Gezworenen – Verbod om verbinding te hebben met de
buitenwereld.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Behandeling ter zitting – Schorsing – Bevoegdheid van de voorzitter.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Verklaring van de jury – Voorlezing van de vragen door de voorzitter – Termijn voor de
overhandiging van de vragen aan de gezworenen.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Onsplitsbaar geschil – Geschil betreffende een faillietverklaring.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 januari 2004
C.2002.0608.F

Pas., 2004, nr. 43

Devolutieve kracht – Bevestiging van de door de eerste rechter
onderzoeksmaatregel – Wijziging van het beroepen vonnis – Implicaties.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
29 januari 2004
C.2001.0537.N

bevolen

A.C., 2004, nr. 53

Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering – Algemene raad van de
verzekering voor geneeskundige verzorging – Dringende noodzakelijkheid – Leidend
ambtenaar van de Dienst voor geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 december 2004
S.2004.0025.F

Pas., 2004, nr. 609

HOOFDELIJKHEID
Strafzaken – Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf –
Verscheidene daders – Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist

– 397 –
recht – Naastende medeschuldenaars – Betaling door één naastende medeschuldenaar
aan de overnemer van de werkelijke prijs van de overdracht, de kosten en de interest –
Bevrijding – Andere medeschuldenaar.
Conclusie van adv.–generaal Th. Werquin.
21 september 2004
P.2004.0512.N

A.C., 2004, nr. 423

INDEPLAATSSTELLING
Burgerlijke zaken – Ziekte– en invaliditeitsverzekering – Ziektekostenverzekering –
Verzekeringsinstelling – Geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval – Slachtoffer –
Kind – Persoon ten laste – Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval – Vordering
tot terugbetaling – Vader die het ongeval veroorzaakt heeft – Aangesloten gerechtigde –
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
C.2003.0327.F

Pas., 2004, nr. 13

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen – Belastbaarheid – Vereisten –
Betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid – Beroepswerkzaamheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
15 januari 2004
F.2001.0049.N

A.C., 2004, nr. 22

AANSLAGPROCEDURE
Onderzoek en controle – Plichten van derden – Draagwijdte.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
1 oktober 2004
F.2002.0016.N

A.C., 2004, nr. 447

Feitelijke vermoedens – Onaantastbare beoordeling door de bodemrechter – Hof van
Cassatie – Toetsing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
22 oktober 2004
F.2003.0028.N

A.C., 2004, nr. 502

Wettelijk vermoeden.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. D. Thijs.
22 oktober 2004
F.2003.0028.N

A.C., 2004, nr. 502

Uitbreiding – Gevolgen – Bedrag dat de directeur mag ontheffen.
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs.
19 november 2004
F.2002.0076.N

A.C., 2004, nr. 558

Uitbreiding – Voorwaarden – Aanslag gesteund op dezelfde betwiste bestanddelen.
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs.
19 november 2004
F.2002.0076.N

A.C., 2004, nr. 558

– 398 –
VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Nieuwe bezwaren – Overtreding van de wet.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 december 2004
F.2002.0071.N

A.C., 2004, nr. 627

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Internationaal humanitair recht – Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 – Universele
bevoegdheid – "Standstill"–verplichting – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
14 januari 2004
P.2003.1310.F

Pas., 2004, nr. 19

Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 30 maart 1961 – Artikel 36.2a(i) –
Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het
buitenland – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd –
Prejudicieel geschil – Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen – Internationale
sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het buitenland –
Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Prejudicieel geschil – Vraag om
uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Verdrag inzake psychotrope stoffen van 21 feb. 1971 – Artikel 22.2.a(i) – Internationale
sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het buitenland –
Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Europees Verdrag betreffende uitlevering – Specialiteit.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
24 november 2004
P.2004.1235.F

Pas., 2004, nr. 565

Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957 – Toepassing van het
kaderbesluit van de Raad van Ministers van de Europese Unie van 13 juni – Geen
conflict.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Pierre Cornelis.
8 december 2004
P.2004.1562.F

Pas., 2004, nr. 603

– 399 –
KOOP
Koopvernietigende gebreken – Rechtsvordering van de koper – Termijn waarbinnen de
rechtsvordering moet worden ingesteld – Aanvang.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
29 januari 2004
C.2001.0491.N

A.C., 2004, nr. 52

Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
4 juni 2004
C.2003.0408.F

Pas., 2004, nr. 305

Overdracht van schuldvordering – Overdracht van een betwist recht – Strafzaken –
Burgerlijke rechtsvordering – Schadevergoeding wegens eenzelfde misdrijf –
Verscheidene daders – Herstelplicht – Hoofdelijkheid – Naastende medeschuldenaars –
Betaling door één naastende medeschuldenaar aan de overnemer van de werkelijke prijs
van de overdracht, de kosten en de interest – Bevrijding – Andere medeschuldenaar.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
21 september 2004
P.2004.0512.N

A.C., 2004, nr. 423

KORT GEDING
Beoordelingsbevoegdheid – Overheidsoptreden – Criteria.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N

A.C., 2004, nr. 124

Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N

A.C., 2004, nr. 124

LEVENSONDERHOUD
Afstamming – Verplichting tot onderhoud – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Los
van elkaar staande verplichtingen.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
C.2003.0327.F

Pas., 2004, nr. 13

LIJFRENTE
Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
4 juni 2004
C.2003.0408.F

Pas., 2004, nr. 305

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Maatschappelijke dienstverlening – Vreemdelingen – Regularisatieaanvraag – Wet 22
dec. 1999 – Verbod van elke maatregel tot verwijdering – Steunverlening – Algemene
opdracht.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
7 juni 2004
S.2003.0008.N

A.C., 2004, nr. 307

– 400 –

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Discretionaire bevoegdheid – Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N

A.C., 2004, nr. 124

RECHTERLIJKE MACHT
Bevoegdheid – Bestuurshandeling – Subjectief recht – Aantasting.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2003.0346.N

A.C., 2004, nr. 124

Arbeidsrechtbank – Administratieve beslissing – Werkloosheid – Geschil – Toetsing.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
10 mei 2004
S.2002.0076.F

Pas., 2004, nr. 246

Stedenbouw – Herstelvordering – Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
15 juni 2004
P.2004.0237.N

A.C., 2004, nr. 323

MINDERVALIDEN
Integratietegemoetkoming – Andere verstrekkingen – Cumulatie – Aanvullend karakter –
Verhoging van de daguitkering voor invaliditeit – Hulp van derden.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
28 juni 2004
S.2003.0043.F

Pas., 2004, nr. 364

Tegemoetkomingen – Integratietegemoetkoming – Inkomen – Wijziging – Burgerlijke
staat.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
15 november 2004
S.2003.0052.F

Pas., 2004, nr. 548

MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Algemeen – Als misdrijf omschreven feit – Opgeheven wet – Nieuwe wet – Hetzelfde feit,
als een ander misdrijf omschreven – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

– 401 –
GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Internationaal humanitair recht – Verdragen van Genève van 12 aug. 1949 – Universele
bevoegdheid – "Standstill"–verplichting – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
14 januari 2004
P.2003.1310.F

Pas., 2004, nr. 19

Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd
in België en in het buitenland – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Artikel 7,
§ 2 V.T.Sv. – Voorafgaand officieel bericht – Marginale toetsing door het Hof.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
11 mei 2004
P.2004.0660.N

A.C., 2004, nr. 252

ONDERWIJS
Franse Gemeenschap – Hoger kunstonderwijs – Hoger muziekonderwijs – Koninklijk
conservatorium – Ambt met volledige prestaties – Volledig uurrooster – K.B. 8 aug. 1984
– Verordenend besluit.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes,
7 oktober 2004
C.2003.0117.F

Pas., 2004, nr. 465

Sneeuwklassen – Sociaal voordeel – Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes.
18 november 2004
C.2002.0264.F

Pas., 2004, nr. 554

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.1122.N

A.C., 2004, nr. 455

ONDERZOEKSGERECHTEN
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Vordering van het
openbaar ministerie – Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling –
Recht op wederantwoord.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
24 november 2004
P.2004.1235.F

Pas., 2004, nr. 565

ONDERZOEKSRECHTER
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.1122.N
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.

A.C., 2004, nr. 455

– 402 –
5 oktober 2004

P.2004.1122.N

A.C., 2004, nr. 455

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Begrip – Hoger beroep – Geschil betreffende een faillietverklaring.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 januari 2004
C.2002.0608.F

Pas., 2004, nr. 43

OPENBAAR MINISTERIE
Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de rechtspleging – Vordering –
Uiteenzetting van de motieven van de inbeschuldigingstelling – Recht op wederantwoord.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
24 november 2004
P.2004.1235.F

Pas., 2004, nr. 565

Openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie – Strafzaken – Conclusie – Doel –
Verplichting van het Hof om erop te antwoorden.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier –
Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

OPENBARE DIENST
Continuïteit – Algemeen rechtsbeginsel – Doel.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 februari 2004
C.2001.0248.N

A.C., 2004, nr. 77

OVEREENKOMST
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Contractuele verbintenis – Wanuitvoering – Schadevergoeding – Honorarium en kosten
van een advocaat of technisch raadsman – Bestanddeel van de schade – Noodzakelijk
gevolg – Terugvorderbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
2 september 2004
C.2001.0186.F

Pas., 2004, nr. 375

– 403 –
EINDE
Koopovereenkomst met lijfrente – Ontbinding – Aleatoir karakter van de overeenkomst.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
4 juni 2004
C.2003.0408.F

Pas., 2004, nr. 305

Wederkerige overeenkomst – Ontbinding.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker,
4 juni 2004
C.2003.0408.F

Pas., 2004, nr. 305

PREJUDICIEEL GESCHIL
Benelux – Hof van Cassatie – Verplichting – Uitzondering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 april 2004
C.2003.0319.F

Pas., 2004, nr. 220

Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Werking in de tijd –
Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel 54 – Verdovende middelen –
Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten gepleegd in België en in het
buitenland – Afzonderlijke feiten – Beginsel "non bis in idem" – Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de
Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking –
Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.1127.N

A.C., 2004, nr. 550

Arbitragehof – Prejudiciële vraag – Hof van Cassatie – Aangelegenheid waar de
Grondwet geen verdere eisen stelt dan een verdrag met rechtstreekse werking –
Verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
16 november 2004
P.2004.0644.N

A.C., 2004, nr. 549

Arbitragehof – Verplichting van het Hof van Cassatie – Grenzen – Vraag die op onjuiste
veronderstellingen berust.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

RAAD VAN STATE
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Akte van

– 404 –
terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking – Beroep tot nietigverklaring –
Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
13 februari 2004
C.2003.0428.F

Pas., 2004, nr. 81

RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN
Onderzoeksgerechten – Kamer van inbeschuldigingstelling – Regeling van de
rechtspleging – Vordering van het openbaar ministerie – Uiteenzetting van de motieven
van de inbeschuldigingstelling – Recht op wederantwoord.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
24 november 2004
P.2004.1235.F

Pas., 2004, nr. 565

Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier – Gelijkheid tussen
het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Cassatieberoep – Vormen – Datum van inschrijving van de zaak op de algemene rol –
Geen kennisgeving hiervan aan eiser.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

RECHTBANKEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Werkloosheid – Administratieve sanctie – Geschil – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank –
Toetsing.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
10 mei 2004
S.2002.0076.F

Pas., 2004, nr. 246

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Artikel 6.3.b – Strafzaken – Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de
verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

– 405 –
Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het dossier –
Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Vermoeden van onschuld.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Eerlijk proces – Eerbiediging – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Strafzaken – Hof van Assisen – Vaststelling van de straf – Veroordelend arrest –
Cassatieberoep – Cassatiemiddel – Redelijke termijn – Nieuw middel.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Redelijke termijn.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

– 406 –
INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Artikel 14.2 – Strafzaken – Vermoeden van onschuld.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Eerlijk proces – Eerbiediging – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.2 – Strafzaken – Vermoeden van onschuld – Eerbiediging – Beoordeling.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Strafvordering – O.M. bezoldigd door de Staat – Eerlijk
proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.3, b – Strafzaken – Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de
verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Hof van Assisen – Onpartijdige rechterlijke instantie.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Hof van Assisen – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
Artikel 14.1 – Strafzaken – Strafvordering – Onderzoek – Tijd om inzage te nemen van het
dossier – Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging – Eerlijk proces.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

– 407 –
RECHTERLIJK GEWIJSDE
ALLERLEI
Strafzaken – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op
een vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
20 april 2004
P.2003.1537.N

A.C., 2004, nr. 209

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Arbeidsgerechten – Kamers – Samenstelling – Verzoening – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering
–
Ziektekostenverzekering
–
Overeenkomst
–
Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en verplichtingen – Betwisting.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
S.2003.0066.F

Pas., 2004, nr. 15

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
"Standstill"–verplichting.
Conclusie van advocaat-generaal Spreutels.
14 januari 2004
P.2003.1310.F

Pas., 2004, nr. 19

Openbare dienst – Continuïteit – Energie – Levering.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 februari 2004
C.2001.0248.N

A.C., 2004, nr. 77

Openbare dienst – Continuïteit – Doel.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 februari 2004
C.2001.0248.N

A.C., 2004, nr. 77

Misbruik van recht.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
10 juni 2004
C.2002.0039.N

A.C., 2004, nr. 315

Beginsel "non bis in idem" – Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel
54 – Verdovende middelen – Internationale sluikhandel – Invoer – Uitvoer – Feiten
gepleegd in België en in het buitenland – Afzonderlijke feiten – Prejudiciële vraag –
Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

Beginsel "non bis in idem" – Europese Unie – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Artikel
54 – Werking in de tijd – Vraag om uitlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
5 oktober 2004
P.2004.0265.N

A.C., 2004, nr. 452

– 408 –

RECHTSMISBRUIK
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
10 juni 2004
C.2002.0039.N

A.C., 2004, nr. 315

REGISTRATIE (RECHT VAN)
Rechtshandelingen onderworpen aan een schorsende voorwaarde – Voorwaarde vervuld
– Evenredig recht verschuldigd – Toepasselijke tarief.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Thijs.
5 februari 2004
C.2001.0497.N

A.C., 2004, nr. 60

SPORT
Voetbalwedstrijd – Veiligheid – Inbreuk – Administratieve sanctie – Bevoegde ambtenaar.
Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs.
19 november 2004
C.2002.0182.N

A.C., 2004, nr. 557

STEDENBOUW
HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Beoordeling door de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal De Swaef.
15 juni 2004
P.2004.0237.N

A.C., 2004, nr. 323

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Algemeen – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Verplichte bijzondere verbeurdverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
14 januari 2004
P.2003.1185.F

Pas., 2004, nr. 20

Algemeen – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Bijzondere verbeurdverklaring – Rechten van derden.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
14 januari 2004
P.2003.1185.F

Pas., 2004, nr. 20

Straf en maatregel – Misdrijf witwassen – Gelden waarop het misdrijf betrekking heeft –
Bijzondere verbeurdverklaring – Aard.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
14 januari 2004
P.2003.1185.F

Pas., 2004, nr. 20

– 409 –

STRAFVORDERING
Bevoegdheid van de Belgische gerechten – Artikel 7, § 2 V.T.Sv. – Misdrijf in het
buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een vreemdeling – Voorafgaand officieel
bericht.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
11 mei 2004
P.2004.0660.N

A.C., 2004, nr. 252

UITLEVERING
Uitleveringsverzoek – Misdrijf in het buitenland gepleegd – Misdrijf gepleegd tegen een
vreemdeling – Vereiste van een voorafgaand officieel bericht – Dader van vreemde
nationaliteit op het ogenblik van het uitleveringsverzoek – Onbevoegdheid van de
Belgische gerechten – Mogelijkheid om het uitleveringsverzoek als officieel bericht in
aanmerking te nemen – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
11 mei 2004
P.2004.0660.N

A.C., 2004, nr. 252

Specialiteit – Vervolging in België – Telastlegging die niet overeenstemt met de feiten
waarop de uitlevering is gegrond.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
24 november 2004
P.2004.1235.F

Pas., 2004, nr. 565

Europees aanhoudingsbevel – Inhoud – Geen nietigheid – Omstandigheden door de
betrokkene aangevoerd – Doel van de ingewonnen inlichtingen.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Pierre Cornelis.
8 december 2004
P.2004.1562.F

Pas., 2004, nr. 603

Tenuitvoerlegging in België – Europees Uitleveringsverdrag – Toepasselijkheidsgrens –
Europees aanhoudingsbevel.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. Pierre Cornelis.
8 december 2004
P.2004.1562.F

Pas., 2004, nr. 603

UITVOERBAARVERKLARING
Burgerlijke zaken – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat
en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0424.F

Pas., 2004, nr. 482

Burgerlijke zaken – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de staat
en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag – Toepasselijke wetsbepaling – Aard
van die bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0424.F

Pas., 2004, nr. 482

– 410 –

VALS GETUIGENIS
Begrip – Herziening – Ander geding.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
17 maart 2004
P.2003.1599.F

Pas., 2004, nr. 149

Begrip – Herziening.
Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels.
17 maart 2004
P.2003.1599.F

Pas., 2004, nr. 149

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Onwettig ontvankelijk verklaard hoger beroep – Beslissing – Cassatie – Cassatie met
verwijzing.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 december 2004
S.2004.0025.F

Pas., 2004, nr. 609

VERZEKERING
LANDVERZEKERING
Voordeel van de verzekering – Uitsluiting – Opzettelijke daad van de verzekerde –
Bewijslast.
Conclusie van advocaat-generaal X. De Riemaecker.
2 april 2004
C.2002.0030.F

Pas., 2004, nr. 178

W.A.M.–VERZEKERING
Lichamelijke letsels – Vergoeding – Voorwaarden – Verkeersongeval.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
9 januari 2004
C.2002.0194.F

Pas., 2004, nr. 11

Rechthebbende.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 februari 2004
C.2001.0333.N

A.C., 2004, nr. 78

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
Toepassingsgebied.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 maart 2004
C.2003.0037.F

Pas., 2004, nr. 156
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Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
Toepassingsgebied – Uitsluiting.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 maart 2004
C.2003.0037.F

Pas., 2004, nr. 156

Verkeersongeval op de weg – Ongeval in het buitenland – Een enkel voertuig betrokken –
In België ingeschreven voertuig – Slachtoffer van Belgische nationaliteit – Vordering tot
schadevergoeding – Toepasselijke wet – Verdrag van Den Haag van 4 mei 1971 –
Toepassingsgebied.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
19 maart 2004
C.2003.0037.F

Pas., 2004, nr. 156

Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Opdracht – Opdracht tot schadevergoeding –
Motorrijtuig – Motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld – Begrip –
Onbekende bestuurder.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
26 april 2004
C.2003.0319.F

Pas., 2004, nr. 220

Bestuurder – Vergoeding – Uitsluiting – Draagwijdte – Rechthebbende.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
17 juni 2004
C.2002.0488.N

A.C., 2004, nr. 336

VERZET
Burgerlijke zaken – Arrest op verzet – Cassatieberoep – Vernietiging – Verstekarrest.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
24 juni 2004
C.2001.0588.N

A.C., 2004, nr. 351

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Uitvoerbaarverklaring – Vonnis dat beschikkingen bevat die geen verband houden met de
staat en de bekwaamheid van de personen – Geen verdrag.
Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin.
14 oktober 2004
C.2003.0424.F

Pas., 2004, nr. 482

VOORLOPIGE HECHTENIS
GEVANGENNEMING
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612
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VREEMDELINGEN
Maatschappelijke dienstverlening – Regularisatieaanvraag – Wet 22 dec. 1999 – Verbod
van elke maatregel tot verwijdering – Steunverlening.
Conclusie van advocaat-generaal DE RAEVE.
7 juni 2004
S.2003.0008.N

A.C., 2004, nr. 307

WEGVERKEER
WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Artikel 42.2.2.1° – Fietspad – Voetganger – Voorrang – Volgen.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
4 maart 2004
C.2001.0478.N

A.C., 2004, nr. 123

WERKLOOSHEID
ALLERLEI
Administratieve sanctie – Geschil – Bevoegdheid – Arbeidsrechtbank – Toetsing.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
10 mei 2004
S.2002.0076.F

Pas., 2004, nr. 246

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Strafzaken – Als misdrijf omschreven feit – Opgeheven wet – Nieuwe wet – Hetzelfde feit,
als een ander misdrijf omschreven – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal R. Loop en Conclusie van advocaat-generaal R. Loop
over de ontvankelijkheid van de door M.D. neergelegde memorie.
15 december 2004
P.2004.1189.F
Pas., 2004, nr. 612

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Verordenend besluit – Raad van State – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid
– Ontstentenis – Toetsing van de wettigheid.
Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes,
7 oktober 2004
C.2003.0117.F

Pas., 2004, nr. 465

ALLERLEI
Vernietiging van een wet door het Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een
vernietigde regel gesteunde beslissing – Ontvankelijkheidsvereisten.
Conclusie van advocaat-generaal P. Duinslaeger.
20 april 2004
P.2003.1537.N

A.C., 2004, nr. 209

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING
Verstrekkingen – Invalide – Invaliditeitsuitkering – Verhoging van de daguitkering voor
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invaliditeit – Hulp van derden – Forfaitaire tegemoetkoming – Hulp van derden –
Mindervaliden – Integratietegemoetkoming – Cumulatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
28 juni 2004
S.2003.0043.F

Pas., 2004, nr. 364

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Overeenkomst – Verzekeringsinstellingen – Verpleegkundigen – Rechten en
verplichtingen – Betwisting – Rechtbanken – Bevoegdheid – Volstrekte bevoegdheid –
Arbeidsgerechten – Rechterlijke organisatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
S.2003.0066.F

Pas., 2004, nr. 15

Verzekeringsinstelling – Geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval – Slachtoffer –
Kind – Persoon ten laste – Verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval – Vordering
tot terugbetaling – Vader die het ongeval veroorzaakt heeft – Aangesloten gerechtigde –
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
12 januari 2004
C.2003.0327.F

Pas., 2004, nr. 13

Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging – Rechtsvordering –
Hoger beroep – Dringende noodzakelijkheid – Leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging – Beslissing – Goedkeuring.
Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq.
13 december 2004
S.2004.0025.F

Pas., 2004, nr. 609

