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INHOUD VAN DE ARRESTEN
AANRANDING VAN EERBAARHEID EN VERKRACHTING
Ontstentenis van toestemming – Bestanddelen van het misdrijf – Verkrachting.
Ontstentenis van toestemming bij het slachtoffer is een fundamenteel bestanddeel van het
misdrijf verkrachting (Art. 375 Strafwetboek.)
17 oktober 2007
P.2007.0726.F
nr. 488
Gebrek aan toestemming – Verkrachting – Gevallen – Constitutieve bestanddelen.
Artikel 375, tweede lid, Strafwetboek somt een aantal gevallen op waarin de persoon op
wie de strafbare daad wordt gesteld, geacht wordt zijn toestemming niet te hebben
verleend; die opsomming is niet beperkend en louter exemplatief, zodat de afwezigheid of
het gebrek aan toestemming ook uit andere feitelijke gegevens kan blijken
30 oktober 2007
P.2007.0982.N
nr. 518

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
ALGEMEEN
Vergoeding – Noodzakelijkheid – Advocatenkosten en –honorarium – Voorwaarde – Fout
– Schade.
De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke
fout heeft betaald, kunnen, op grond van art. 1382 Burgerlijk Wetboek, een te vergoeden
bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de
mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden; de
vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende vergoeding veel
meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het bedrag dat door de
burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door haar gedragen kosten
en honoraria niet noodzakelijk waren
30 mei 2007
P.2007.0243.F
nr. 283
Marginale toetsing – Opdracht van het Hof van Cassatie – Oorzakelijk verband –
Beoordeling door de feitenrechter – Fout – Schade.
Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een feitelijke
beoordeling; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgestelde
feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout, schade en
oorzakelijk verband niet miskent (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2007
P.2007.0201.N
nr. 337

DAAD
Latere fout van een andere partij – Oorzakelijk verband.
Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
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Schade mede veroorzaakt door een derde – Oorzakelijk verband.
Eenieder die een fout heeft begaan, is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook al is
de schade mede veroorzaakt door de fout van een derde (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
Ontstentenis.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de eiser die de schade vergoedt van het
slachtoffer van een verkeersongeval dat tegen hem een eigen recht bezit en in wiens
rechten hij is getreden, bij de regeling van de schadeclaim van het slachtoffer de persoon
moet betrekken tegen wie hij naderhand zijn regresvordering zal instellen.
22 februari 2007
C.2005.0523.F
nr. 109
Gevolg – Derde die nadien een contractuele fout begaat – Oorzakelijk verband.
Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi–delictuele fout van de dader een derde een
contractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afgeleid
worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi–delictuele fout en de
schade die daaruit volgt (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2007
P.2007.0201.N
nr. 337
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Onopzettelijk doden.
De rechter die kennis neemt van een telastlegging onopzettelijk doden, dient, om te
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken
12 september 2007
P.2007.0804.F
nr. 402
Administratieve overheid.
De fout van de administratieve overheid, die haar aansprakelijkheid in het gedrang kan
brengen, bestaat in een gedraging die ofwel neerkomt op een verkeerd optreden dat
beoordeeld moet worden volgens de maatstaf van een normaal zorgvuldige en
voorzichtige overheid die in dezelfde omstandigheden verkeert, ofwel, behoudens
onoverkomelijke dwaling of een andere rechtvaardigingsgrond, een miskenning inhoudt
van een nationaal rechtelijke norm of van een internationaal verdrag met rechtstreekse
werking in de interne rechtsorde, waarbij deze overheid verplicht is iets niet te doen of
iets op een bepaalde manier wel te doen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 december 2007
C.2006.0457.F
nr. 661
Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid door het
Grondwettelijk Hof – Administratieve overheid.
Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert wanneer zij
gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig
noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het de overheid
niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens hetwelk die
bepaling de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
21 december 2007
C.2006.0457.F
nr. 661
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OORZAAK
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzakelijk verband – Fout – Schade.
Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest,
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere
omstandigheden dan die van de zaak
3 januari 2007
P.2005.1019.F
nr. 2
Latere fout van een andere partij.
Het oorzakelijk verband tussen een fout en de geleden schade kan slechts worden
uitgesloten als de rechter oordeelt dat de schade zoals ze zich in concreto voordeed, op
dezelfde wijze zou zijn ontstaan zonder die fout (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
Ongeval – Wegverkeer – Samenloop van fouten.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband
staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere bestuurder
en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
10 mei 2007
C.2006.0468.F
nr. 241
Aantasting van de goede naam – Nieuwe aantasting – Schade.
De omstandigheid dat de goede naam van een persoon is aangetast sluit het oorzakelijk
verband tussen een nieuwe aantasting van die goede naam en de eventueel daaruit
voortvloeiende schade niet uit. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
16 november 2007
C.2006.0304.F
nr. 560
Wegverkeersongeval – Niet–verzekerd voertuig – Regelmatig geparkeerd voertuig –
Beoordeling door de rechter – Oorzakelijk verband.
Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan indien
het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was geweest, hebben de appelrechters
wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te
wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet–verzekering en de aanrijding uit te sluiten
door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen
door de correcte uitvoering ervan
19 december 2007
P.2007.1314.F
nr. 645

HERSTELPLICHT
Gedeelde aansprakelijkheid – Vergoeding van het slachtoffer – Bijdrage in de schuld –
Verhaal van degene die betaald heeft op de mede–aansprakelijke personen die partij zijn
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in – Mede–aansprakelijke die geen partij is in de zaak – Samenlopende fouten.
Wanneer schade is veroorzaakt door samenlopende fouten van verschillende personen,
kan de aansprakelijke persoon die de schuld aan het slachtoffer heeft betaald, verhaal
nemen op ieder van de mede–aansprakelijke personen die met hem in solidum is of had
kunnen worden veroordeeld; de verplichting om dat verhaal te beperken tot het deel van
de aansprakelijkheid dat individueel ten laste gelegd werd van ieder van de mede–
aansprakelijke personen is eveneens en in dezelfde mate vereist in het geval dat sommige
mede–aansprakelijke personen, die geen partij in de zaak waren, niet samen met de
anderen in solidum konden worden veroordeeld jegens het slachtoffer (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 januari 2007
C.2005.0529.F
nr. 27
Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die
zich daarop kunnen beroepen.
Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op
grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, werd ingevoerd ten gunste van de
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen
worden aangevoerd (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
4 juni 2007
C.2006.0112.F
nr. 291
Wettigheid – Vordering tot vrijwaring van de ene dader tegen de andere – Veroordeling
tot volledige vrijwaring – Samenlopende fouten.
Wanneer het slachtoffer een vordering tot vergoeding van zijn schade instelt tegen een
van de daders en die dader een vordering tot vrijwaring instelt tegen een mededader, kan
de rechter die vaststelt dat de schade door de samenlopende fouten van twee daders is
veroorzaakt, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring niet wettig beslissen dat de
mededader gehouden is tot volledige vrijwaring van de andere dader in hun onderlinge
betrekkingen, zonder het bestaan van een contractuele verplichting tot vrijwaring vast te
stellen. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
21 juni 2007
C.2006.0087.F
nr. 344
Verzekering – Toepasselijkheid – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM 1989
– Verantwoordelijk slachtoffer.
Artikel 29bis WAM 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel van de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer dat, zonder een
onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de geleden schade, niet
uit de vergoedingsregeling die het instelt
28 juni 2007
C.2006.0608.F
nr. 367
Verplichting van iedere dader – Vergoeding van het foutloze slachtoffer.
Wanneer de samenlopende fouten van verscheidene personen het ongeval veroorzaken is
elk van hen ten aanzien van het slachtoffer dat zelf geen fout in oorzakelijk verband met
het ongeval en de schade heeft begaan, gehouden tot algehele vergoeding van de schade
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 september 2007
P.2007.0743.N
nr. 417
Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade.
Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht en
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om de
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aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser de opvolger is
(Artikelen 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek.)
21 september 2007
C.2005.0422.F
nr. 423
Vergoeding van medische kosten voor militaire invaliden.
Noch uit de inhoud, noch uit de strekking van artikel 5 van de wet van 9 maart 1953 volgt
dat de kosten van de medische zorgen voor de militaire invaliden definitief voor rekening
moeten blijven van de Staat wanneer een derde aansprakelijkheid is voor het schadelijke
feit dat de medische zorgen noodzakelijk heeft gemaakt.
1 oktober 2007
C.2006.0389.N
nr. 443
Gevolg – Fout van het slachtoffer – Algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" –
Dader van opzettelijk misdrijf – Verdeling van aansprakelijkheid.
Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat bedrog of
oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een opzettelijk
misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aansprakelijkheid omwille van een
fout van het slachtoffer
9 oktober 2007
P.2007.0604.N
nr. 465
Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht – Aansprakelijkheid van de
provincie – Fout.
De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de
gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van de
provincie niet in het gedrang (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476
Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die
zich daarop kunnen beroepen.
Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op
grond van artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, werd ingevoerd ten gunste van de
schadelijders; het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen
worden aangevoerd (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
22 oktober 2007
C.2006.0078.F
nr. 497
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene –
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen –
Ziektekostenverzekering – Verkeersongeval – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de
bewaarder – Personen die zich daarop kunnen beroepen – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering.
De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van
zijn versterkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door art. 1384, eerste
lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen die
rechtstreeks schade hebben geleden (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 136, §
2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
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verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

nr. 497

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989,
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989,
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.)
3 december 2007
C.2006.0421.F
nr. 602
Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering ten laste van de Staat – Aanvang – Onrechtmatige
overheidsdaad – Nieuwe schadegevolgen – Vijfjarige verjaringstermijn.
Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering ten
laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid dat
de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen
afbreuk (Art. 100, eerste lid, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit; 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.)
20 december 2007
C.2006.0385.N
nr. 651

SCHADE
Later feit – Raming – Beoordelingsbevoegdheid.
Hoewel de rechter het bedrag dat hij toekent ter vergoeding van de door een fout
veroorzaakte schade op het tijdstip van de uitspraak moet ramen, mag hij bij die raming
geen rekening houden met de latere gebeurtenissen die niets te maken hebben met de fout
en de schade en die de toestand van de benadeelde zouden hebben verbeterd of verergerd
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2007
C.2005.0274.F
nr. 96
Tijdstip – Omvang – Bepaling.
De omvang van de schade moet worden bepaald op het ogenblik van de fout. (Artikelen
1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2007
C.2005.0274.F
nr. 96
Terugvorderbaarheid – Kosten en honorarium van een advocaat – Elementen en grootte.
De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke
fout heeft betaald, kunnen als een te vergoeden bestanddeel van de schade worden
beschouwd in zoverre zij noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te geven
zijn recht op schadevergoeding te doen gelden
28 maart 2007
P.2006.1595.F
nr. 156
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Recht van verdediging – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door
de rechter – Miskenning.
Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak
2 april 2007
C.2006.0203.N
nr. 163
Gedeeltelijke aansprakelijkheid – Schade veroorzaakt door de samenlopende fouten van
de beklaagde en de getroffene – Aansprakelijkheid van de beklaagde t.a.v. de getroffene.
Wanneer de schade werd veroorzaakt door samenlopende fouten, waaronder deze van de
getroffene, kan degene die de schade heeft veroorzaakt niet tot de volledige vergoeding
van de schade t.a.v. de getroffene worden veroordeeld (Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
23 mei 2007
P.2007.0405.F
nr. 268
Verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor alleenstaande.
Het is niet omdat het recht op een rust– of overlevingspensioen vreemd is aan de
verplichting van diegene die een onrechtmatige daad heeft begaan de schade volledig te
vergoeden dat het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen voor een
alleenstaande na het overlijden van de echtgenote geen schade kan zijn die het gevolg is
van de onrechtmatige daad (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
29 mei 2007
P.2007.0084.N
nr. 278
Vergoeding – Vergoeding naar gemeen recht – Cumulatie en verbod.
Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding wordt
toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht vergoeding vordert,
heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aansprakelijke recht op integrale
vergoeding van deze schade mits deze schade in gemeen recht bewezen is (Art. 1382
Burgerlijk Wetboek; Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
11 juni 2007
C.2006.0255.N
nr. 315
Overlevingspensioen – Aanrekening op schadevergoeding door de aansprakelijke
verschuldigd.
Het overlevingspensioen dat de overlevende echtgenoot geniet ten gevolge van het
overlijden van zijn echtgenoot, is een recht dat zijn oorsprong vindt in de tussen het
slachtoffer en zijn werkgever gesloten overeenkomst en in de wetgeving betreffende het
rust– en overlevingspensioen voor de werknemers; het heeft geen vergoedend karakter en
beoogt dus niet de vergoeding van de schade die het slachtoffer of zijn rechthebbenden
lijden ingevolge de fout van de aansprakelijke zodat het dan ook niet mag aangerekend
worden op de schadevergoeding die de aansprakelijke verschuldigd is uit hoofde van
inkomstenverlies (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
4 september 2007
P.2007.0426.N
nr. 383
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 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de

– 18 –
inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten
uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft
verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (Artikelen 1382
en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 september 2007
P.2007.0005.N
nr. 412
Uitlegging – Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of
reglementaire verplichting – Beoordeling.
Het is aan de rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst,
de wet of het reglement, of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de
overeenkomst, de wet of het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven
van diegene die ze heeft moeten doen (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
18 september 2007
P.2007.0005.N
nr. 412
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 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij
wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement,
de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die
zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moest verrichten
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0389.N
nr. 443
Indeplaatsstelling – Brutobedragen – Raming – Derde – Arbeidsongeval –
Aansprakelijkheid – Grenzen – Arbeidsongevallenverzekeraar.
De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
8 oktober 2007
C.2005.0496.F
nr. 457
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Raming – Derde – Aansprakelijkheid –
Ziekte– en invaliditeitsverzekering.
De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de
verzekeringsinstelling (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
8 oktober 2007
C.2006.0350.F
nr. 458
Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting – Criterium.
Het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting sluit niet uit dat
de schade in de zin van artikel 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer
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blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te
verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van degene die zich
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten
(Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
27 november 2007
P.2007.1181.N
nr. 586

OVEREENKOMSTEN. REGRES
Minderjarige delinquent – Indeplaatsstelling – Vergoeding – Geen hoofdelijke
veroordeling – Hoofdelijke medeschuldenaar – Burgerlijke rechtsvordering – Ouders –
Strafzaken – Schade.
De subrogatie van de ouder, die het slachtoffer volledig heeft vergoed, in de rechten van
het slachtoffer tegen de andere ouder en de minderjarige is niet onderworpen aan de
voorwaarde dat de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld zijn tot vergoeding
van het slachtoffer, aangezien zij van rechtswege geschiedt ten voordele van de
indeplaatsgestelde (Art. 61 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming;
Artikelen 1202 en 1384 Burgerlijk Wetboek.)
26 april 2007
C.2003.0221.F
nr. 209

BIJZONDERE AANSPRAKELIJKHEID
Aansteller – Tijdelijke handelsvennootschap.
Schendt artikel 1384, lid 3, Burgerlijk Wetboek het arrest dat oordeelt dat niet één van de
vennoten–werkgevers van de tijdelijke handelsvennootschap, doch wel de tijdelijke
handelsvennootschap, de aansteller was van de werknemer van één van deze vennoten
zonder te hebben vastgesteld dat de tijdelijke handelsvennootschap lasthebber van de
vennoten–werkgevers het toezicht en gezag over de betrokken werknemer voor eigen
rekening uitoefende. (Art. 1384, derde lid Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2007
C.2004.0343.N
nr. 35
Herstelplicht – Schade veroorzaakt door de aangestelde – Aansteller – Begrip.
De aansteller, die aansprakelijk is voor de schade door zijn aangestelde veroorzaakt in de
bediening waartoe hij hem gebezigd heeft, is de persoon die voor eigen rekening, in feite
gezag en toezicht op de daden van een andere kan uitoefenen (Art. 1384, derde lid
Burgerlijk Wetboek.)
22 januari 2007
C.2004.0343.N
nr. 35
Bewijslast – Producent – Aansprakelijkheid voor producten met gebreken.
Van zodra de rechter de schade, het gebrek en het causaal verband bewezen acht, draagt
de producent van de producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn, de
bewijslast dat het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de
schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer
heeft gebracht, dan wel dat het gebrek later is ontstaan; de producent die louter aanvoert
dat de oorzaak van de schade onzeker is, voldoet niet aan de op hem rustende bewijslast
(Artikelen 1 en 8, b Wet 25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten
met gebreken.)
4 mei 2007
C.2005.0275.N
nr. 222
Bewijslast – Producent – Aansprakelijkheid voor producten met gebreken – Omvang.
Van de producent van producten met gebreken, die aanvoert niet aansprakelijk te zijn,
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wordt enkel het bewijs gevergd dat hij aannemelijk maakt dat het bedoelde gebrek niet
bestond op het ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat het
later is ontstaan, en niet dat het zeker is dat het bedoelde gebrek niet bestond op het
ogenblik waarop het product in het verkeer werd gebracht, dan wel dat het later is
ontstaan (Artikelen 1 en 8, b Wet 25 feb. 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor
producten met gebreken.)
4 mei 2007
C.2005.0275.N
nr. 222

SAMENLOOP VAN AANSPRAKELIJKHEID
Gevolg – Derde die nadien een contractuele fout begaat – Oorzakelijk verband – Daad –
Fout.
Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi–delictuele fout van de dader een derde een
contractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afgeleid
worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi–delictuele fout en de
schade die daaruit volgt (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2007
P.2007.0201.N
nr. 337

ADVOCAAT
Optreden voor een rechtscollege van de rechterlijke orde – Gevolmachtigde van de partij
– Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek – Toepasselijkheid in strafzaken.
Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de advocaat verschijnt als
gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken,
behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist is eveneens van toepassing in
strafzaken.
9 januari 2007
P.2006.1175.N
nr. 11
Aard – Optreden in naam van een rechtspersoon – Vermoeden van regelmatige
lastgeving.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist (Artikelen 440,
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2007
P.2006.1175.N
nr. 11
Recht van verdediging – Beroepsgeheim – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn
advocaat.
Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim
gedekt
9 mei 2007
P.2007.0056.F
nr. 235
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Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar
nut – Bescherming van de eigendom – Rechten van de Mens – Bijdragen – Weglating.
De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
28 september 2007
D.2006.0019.F
nr. 442
Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar nut – Bescherming van de
eigendom – Rechten van de Mens – Bijdragen – Weglating.
De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten de
betaling van door hem vastgelegde bijdragen kan opleggen en de regel, die uitgevaardigd
is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming van de
vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating kan
bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die
bijdragen tot goede organisatie van het beroep van advocaat en die, bijgevolg, een
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend
Protocol nr. 1 bij het EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij
Wet 13 mei 1955.)
28 september 2007
D.2006.0019.F
nr. 442
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Bevel tot aanhouding – Strafzaken.
Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot
aanhouding uit te vaardigen (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451

AFSTAMMING
Minderjarige niet–ontvoogd kind – Betwisting door de moeder – Toestemming van de
moeder – Wilsgebrek – Erkenning – Bewijs – Gevolg.
Het bewijs dat de moeder, die de erkenning van haar minderjarig niet–ontvoogd kind
betwist, dient te leveren, dat haar toestemming gebrekkig was, laat haar vervolgens toe het
bewijs te leveren dat de erkenner niet de vader is van het kind doch volstaat op zichzelf
niet om de erkenning nietig te laten verklaren (Artikelen 319, § 3 en 330 Burgerlijk
Wetboek.)
7 mei 2007
C.2006.0412.N
nr. 227

AFSTAND (RECHTSPLEGING)
AFSTAND VAN RECHTSVORDERING
Burgerlijke partij die niet verschijnt ter terechtzitting – Burgerlijke partijstelling –
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Burgerlijke rechtsvordering – Strafzaken.
De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van de
burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter moet worden beoordeeld
13 maart 2007
P.2006.1687.N
nr. 135

AFSTAND VAN RECHT
Cassatieberoep – Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Onsplitsbare zaken –
Burgerlijke zaken – Vormen – Afstand.
De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen (Art. 1084,
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2005.0285.F
nr. 119
Landverzekering – Kwitantie – Niet–weergegeven schadeposten – Bestanddelen van de
schade – Gevolgen.
Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop die
kwitantie betrekking heeft de posten bevat die het voorwerp van die vordering uitmaken.
(Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
19 april 2007
C.2006.0565.F
nr. 193

AMBTENAAR
AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN)
Rente – Franse Gemeenschap – Vergoeding – Totaalbedrag – Terbeschikkingstelling om
persoonlijke redenen vóór het rustpensioen – Ambtenaar van de Gemeenschappen –
Onderwijzer – Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid – Voorwaarde –
Arbeidsongeval.
De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong ligt
van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, en die vervolgens ter beschikking
wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich niet in de
situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, § 1,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, de uitoefening van zijn ambt behoudt,
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en
hij niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artikelen 6, § 1, en 7, § 2 Wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; Art. 10bis KB nr
297 van 31 maart 1984.)
8 oktober 2007
S.2006.0060.F
nr. 460

ARBEID
ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN
Arbeidsprestaties – Arbeidsovereenkomst – Einde – Betaalde feestdagen.
De periode van dertig dagen tijdens welke het recht op loon voor feestdagen behouden
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blijft, gaat voor werknemers die door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn, in op het
ogenblik waarop de overeenkomst beëindigd wordt en voor personen die arbeidsprestaties
onder het gezag van een andere persoon leveren op een andere wijze dan bij
arbeidsovereenkomst, op het ogenblik waarop die prestaties gestaakt worden. (Art. 1,
eerste, tweede en vierde lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende de feestdagen; Art. 14, eerste
lid, 2° KB 18 april 1974.)
15 januari 2007
S.2006.0078.F
nr. 24
Arbeidstijden – Personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn
bekleed in de particuliere sector van 's lands bedrijfsleven – Particuliere sector van 's
lands bedrijfsleven – Begrip.
Het begrip "particuliere sector" van 's lands bedrijfsleven is in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie
of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sector van 's lands
bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, niet beperkt tot
de handels– of nijverheidsondernemingen. (Art. 1 KB 10 feb. 1965.)
21 mei 2007
S.2006.0015.N
nr. 264
Feestdagen.
Het bepaalde in de artikelen 4, eerste lid en 10, eerste lid van de Feestdagenwet strekt
ertoe de werknemer, benevens de gewone inactiviteitsdagen, tien rustdagen per jaar te
waarborgen. (Artikelen 4, eerste lid, en 10, eerste lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende de
feestdagen.)
17 september 2007
S.2006.0103.N
nr. 411

SOCIALE DOCUMENTEN
Arbeidsinspectie – Overtreding – Artikel 9, Arbeidsinspectiewet – Bewijskracht –
Kennisgeving door afschrift aan de overtreder of zijn werkgever – Termijn – Aanvang –
Proces–verbaal.
Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen–verbaal
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder.
15 mei 2007
P.2006.1652.N
nr. 248

ALLERLEI
Bevoegdheden – Inspectiedienst – Onderzoek.
Artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op de mogelijkheid
geboden aan de sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks
nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek,
uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaalde
derden mede te delen; artikel 6, § 1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de
verplichting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun
verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor het
toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artikelen 5, eerste
lid, en 6, § 1 Arbeidsinspectiewet.)
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8 januari 2007

S.2005.0119.N

nr. 10

Bevoegdheden – Draagwijdte – Inspectiedienst – Onderzoek.
De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in
het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet.)
8 januari 2007
S.2005.0119.N
nr. 10
Sociale inspectie – Mededelen van inlichtingen.
Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 1, derde lid, 5, 7, en 9, van de
Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs van een inspectiedienst de
inlichtingen die zij tijdens hun onderzoek hebben ingewonnen, anders dan deze verkregen
tijdens de uitoefening van plichten voorgeschreven door de rechterlijke overheid, zonder
toestemming van deze laatste, kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende
instellingen van sociale zekerheid, aan de sociale inspecteurs van de andere
inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren belast met het toezicht op andere
wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten kunnen aanbelangen bij de
uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn; de omstandigheid dat de sociale
inspecteurs op grond van deze inlichtingen een proces–verbaal hebben opgesteld doet
hieraan geen afbreuk. (Artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet.)
29 oktober 2007
S.2006.0091.N
nr. 513
Sociale inspectie – Mededelen van inlichtingen.
Uit de samenlezing van de bepalingen van artikel 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de
Arbeidsinspectiewet volgt dat de sociale inspecteurs de inlichtingen die zij tijdens een
autonoom optreden hebben ingewonnen, anders dan deze die zij verkregen bij de
uitvoering van onderzoeksverrichtingen voorgeschreven door de rechterlijke overheid,
kunnen meedelen aan de openbare en meewerkende instellingen van sociale zekerheid,
aan de sociale inspecteurs van de andere inspectiediensten, alsook aan alle ambtenaren
belast met het toezicht op andere wetgevingen, in zoverre die inlichtingen deze laatsten
kunnen aanbelangen bij de uitoefening van het toezicht waarmee zij belast zijn.
(Artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet.)
29 oktober 2007
S.2005.0131.N
nr. 511

ARBEIDSONGEVAL
WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS)
Normaal traject – Onderbreking – Niet belangrijk karakter – Begrip.
Het onderzoek naar het al dan niet belangrijk karakter van de duur van een onderbreking
van het normale traject dat de werknemer, slachtoffer van arbeidsongeval, moet afleggen
om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd,
dient niet uitsluitend op tijdselementen te worden gesteund (Art. 8, § 1, tweede lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
5 maart 2007
S.2006.0074.N
nr. 127

AANSPRAKELIJKHEID
Werkgever – Lasthebber – Interim–werknemer tijdelijk ter beschikking gesteld van een
gebruiker door zijn werkgever – Arbeid verricht onder het gezag en het toezicht van een
andere aannemer – Aansprakelijkheid van die andere aannemer – Artikel 46, § 1, 4°,
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Arbeidsongevallenwet.
Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een andere
aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op de
werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en voor
rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het bedrijf
van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, § 1, 4°, Arbeidsongevallenwet, een
lasthebber is van de gebruiker aan wie de werknemer tijdelijk ter beschikking is gesteld
(Art. 46, § 1, 4° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
17 januari 2007
P.2006.1276.F
nr. 26
Indeplaatsstelling – Brutobedragen – Grenzen – Arbeidsongevallenverzekeraar.
De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
8 oktober 2007
C.2005.0496.F
nr. 457

VERGOEDING
Schadeloosstelling – Interesten – Uitkeringen – Begrip – Betaling.
Met de term "uitkeringen" heeft de wetgever in artikel 42, derde lid,
Arbeidsongevallenwet, alle bedragen bedoeld die krachtens deze wet verschuldigd zijn,
ongeacht de schuldenaar ervan. (Art. 42, derde lid Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.)
19 februari 2007
S.2006.0003.N
nr. 103
Vordering tot terugbetaling – Fonds voor Arbeidsongevallen – Interesten – Kosten –
Geneeskundige
verzorging
–
Ziekte–
en
invaliditeitsverzekering
–
Arbeidsongevallenverzekeraar.
Er is van rechtswege interest verschuldigd op de door de verzekeringsinstelling ziekte en
invaliditeit betaalde vergoedingen van medische, farmaceutische, heelkundige en
verplegingskosten vanaf de betaling ervan, wanneer deze verzekeringsinstelling van de
wetsverzekeraar of desgevallend van het Fonds voor arbeidsongevallen, de terugbetaling
vordert van deze vergoedingen. (Artikelen 41, tweede lid, en 42, derde lid
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
19 februari 2007
S.2006.0003.N
nr. 103
Voorschotten – Verrekening ter bepaling van het definitief verschuldigd bedrag –
Juridische of materiële vergissing.
De in artikel 63, § 4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betalingen van
voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling van de wegens het
arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verrekend te worden; door die
verrekening wordt niet opnieuw beslist over de betaling van de voorschotten, noch is er
sprake over het rechtzetten van een juridische of materiële vergissing. (Art. 63, § 4
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
11 juni 2007
S.2006.0090.N
nr. 316
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Voorschotten – Nieuwe beslissing.
De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele beslissing over
dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de artikelen 17 en 18 van de wet
van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. (Artikelen 17
en 18 Wet 11 april 1995.)
11 juni 2007
S.2006.0090.N
nr. 316
Vergoeding naar gemeen recht – Lichamelijke schade.
Het in artikel 46, § 2, tweede lid van de Arbeidsongevallenwet omschreven
cumulatieverbod houdt in dat het slachtoffer van de voor het ongeval aansprakelijke derde
slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het gemeen
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op grond van de
Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor het verschil
(Art. 46, § 2, tweede lid Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
11 juni 2007
C.2006.0255.N
nr. 315
Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een
arbeidsongeval heeft voorgedaan, volgt niet noodzakelijkerwijs dat de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven (Art. 23 Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.)
10 september 2007
S.2006.0050.F
nr. 393
Deeltijdse arbeid.
Het basisloon van de getroffene die deeltijdse arbeid verricht, geldt voor alle
vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid. (Art. 37bis Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.)
10 september 2007
S.2006.0050.F
nr. 393

OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Rente – Jaarlijkse bezoldiging – Spilindex.
De koppeling van de rente aan een spilindex heeft geen invloed op de voorafgaande
bepaling van de jaarlijkse bezoldiging van een door een arbeidsongeval getroffen lid van
het overheidspersoneel (Art. 21 KB 13 juli 1970.)
12 februari 2007
S.2005.0121.F
nr. 80
Rechtspleging – Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve
rechtshandeling – Verjaring – Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling.
De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet
uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, KB 13 juli 1970,
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies,
gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten,
voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen
vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van
datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn (Art. 20, eerste 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;
Artikelen 8, 9 en 10 KB 13 juli 1970.)
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4 juni 2007

S.2006.0082.F

nr. 293

Rente – Vergoeding – Totaalbedrag – Terbeschikkingstelling om persoonlijke redenen
vóór het rustpensioen – Voorwaarde – Blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
De onderwijzer die getroffen wordt door een arbeidsongeval, dat aan de oorsprong ligt
van zijn gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, en die vervolgens ter beschikking
wordt gesteld om persoonlijke redenen vóór het rustpensioen, bevindt zich niet in de
situatie van de getroffene van een arbeidsongeval die in de zin van art. 6, § 1,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, de uitoefening van zijn ambt behoudt,
aangezien de terbeschikkingstelling tot gevolg heeft dat zijn ambt vrijgemaakt wordt en
hij niet langer gemachtigd is het uit te oefenen. (Artikelen 6, § 1, en 7, § 2 Wet van 3 juli
1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de
weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector; Art. 10bis KB nr
297 van 31 maart 1984.)
8 oktober 2007
S.2006.0060.F
nr. 460

RECHTSPLEGING
Nieuw feit – Kennis.
De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot herziening
is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onderzoeken of de rechter
bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, kennis had of kon hebben van
de feiten die tot staving van de eis tot herziening zijn aangevoerd (Artikelen 24 en 72
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
4 juni 2007
S.2006.0031.F
nr. 292
Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve rechtshandeling
– Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling – Overheidspersoneel.
De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, eerste lid,
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet
uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, KB 13 juli 1970,
betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies,
gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten,
voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen
vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van
datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn (Art. 20, eerste 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;
Artikelen 8, 9 en 10 KB 13 juli 1970.)
4 juni 2007
S.2006.0082.F
nr. 293

ARBEIDSOVEREENKOMST
BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM
Bewijslevering – Niet–onverenigbare gegevens – Gezag – Beoordeling door de rechter –
Feitelijke gegevens.
Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli
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1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 februari 2007
S.2006.0024.N

nr. 66

Kwalificatie door de partijen – Bewijslast – Zelfstandige samenwerking – Gezag.
Het is de taak van de rechter om na te gaan of de gegevens die aangevoerd worden om het
bestaan van een gezagsrelatie te staven een toepassing of de mogelijkheid tot toepassing
van gezag op de uitvoering van de arbeid zoals in een arbeidsovereenkomst aantonen, die
onverenigbaar is met de loutere uitvoering van controle en het geven van instructies in het
kader van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
5 februari 2007
S.2006.0024.N
nr. 66
Gezagsverhouding – Beoordeling door de strafrechter – Bevoegdheid.
Het strafgerecht dat uitspraak doet over de strafvordering wegens overtredingen van de
sociale wetgeving is bevoegd om, binnen de perken van de aanhangig gemaakte zaak, het
bestaan te beoordelen van een gezagsverhouding tussen de beklaagde en een derde, wat
het bestaansvereiste is voor hun arbeidsovereenkomst (Art. 2 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
21 februari 2007
P.2006.1337.F
nr. 106
Gezagsverhouding – Bewijs – Toepassing.
Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid die
partijen aan hun overeenkomst hadden gegeven, slechts door de rechter kan gewijzigd
worden in een arbeidsovereenkomst als het bewijs geleverd wordt van gezagselementen
die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige
basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen zelfstandige
arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten zijn, niet naar recht indien niet
wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven elementen elk
afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn met de uitvoering van
zelfstandige arbeid. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
29 oktober 2007
S.2005.0123.N
nr. 510

VERPLICHTINGEN
Werkgever – Betalen van loon – Rechtsvordering ex delicto – Aangestelden – Lasthebbers
– Veroordeling tot betaling – Niet–betaling – Strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het
misdrijf "niet betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade kan niet alleen
tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die
zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft
gemaakt. (Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998 Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Art. 20, eerste lid, 3° Wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 2, eerste lid, 1° Wet van 12 april
1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
22 januari 2007
S.2005.0095.N
nr. 39
Handelsvertegenwoordiger – Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger –
Betalen van loon – Kosten ten laste van de werkgever – Minimumbaremaloon.
De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden
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aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 december 2007
S.2007.0065.N
nr. 625
Handelsvertegenwoordiger – Kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst –
Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger – Beding.
De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden
aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 december 2007
S.2007.0065.N
nr. 625
Terbeschikkingstelling van hulpmiddelen door de werkgever – Kosten verbonden aan de
uitvoering van de overeenkomst.
De hulpmiddelen die de werkgever krachtens artikel 20, 1° van de
Arbeidsovereenkomstenwet voor de uitvoering van het werk ter beschikking moet stellen
aan de werknemer omvatten niet alleen gereedschap, maar ook hulpmiddelen van andere
aard zoals de kosten, verbonden aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (Art. 20,
1° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 december 2007
S.2007.0065.N
nr. 625

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST
Einde arbeidsovereenkomst – Toepassing – Recht op loon.
Artikel 27, 2° van de Arbeidsovereenkomstenwet dat bepaalt dat de werknemer, wanneer
hij zich normaal op de plaats van het werk heeft begeven en op dat ogenblik geschikt was
om te werken en die buiten het geval van staking, wegens een oorzaak die onafhankelijk
is van zijn wil, zijn arbeid niet kan beginnen, niettegenstaande de afwezigheid van
arbeidsprestaties, recht heeft op het loon dat hem zou zijn toegekomen indien hij zijn
dagtaak normaal had kunnen volbrengen, strekt ertoe het recht van de werknemer op zijn
dagloon te vrijwaren in bepaalde omstandigheden waarin de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst is geschorst. Zij geldt niet in het geval de arbeidsovereenkomst door
de werkgever wordt beëindigd. (Art. 27, 2° Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
17 september 2007
S.2006.0080.N
nr. 409

EINDE
Dwingende wetsbepaling – Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – Schriftelijke
vaststelling – Bescherming van de werknemer.
Artikel 9, eerste en tweede lid van de Arbeidsovereenkomstenwet is een dwingende
bepaling ten gunste van de werknemer, maar niet ten gunste van de werkgever (Art. 9
Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 januari 2007
S.2005.0041.N
nr. 38
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Opzegging – Opzeggingsvergoeding – Ontoereikende opzeggingstermijn – Dringende
reden.
De werknemer die zich gedurende de opzeggingstermijn schuldig maakt aan een
zwaarwichtige fout die zijn ontslag om dringende redenen rechtvaardigt, verliest het recht
op de opzegging en, bijgevolg, op de vergoeding die de ontoereikende duur van die
termijn vergoedt
(Art. 35, eerste lid Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
26 februari 2007
S.2006.0081.F
nr. 113
Begrip – Fout.
Elk feit dat als een fout kan worden aangemerkt is een dringende reden die het mogelijk
maakt de arbeidsovereenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van haar termijn
te beëindigen (Art. 35 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
26 februari 2007
S.2006.0081.F
nr. 113
Onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Tijdelijk verder zetten van de
overeenkomst – Handhaving door de werkgever – Ogenblik van de onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst – Ingebrekestelling van de werkgever –
Onmiddellijke inroeping door de werknemer – Gevolg.
Na de eenzijdige wijziging die door de werkgever aan een essentieel bestanddeel van een
arbeidsovereenkomst kan de werknemer, ofwel onmiddellijk de onregelmatige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst inroepen, ofwel de overeenkomst tijdelijk verder
zetten in de nieuwe omstandigheden en de werkgever binnen redelijke termijn in gebreke
stellen de wijziging binnen een gestelde termijn ongedaan te maken, bij gebreke waarvan
de werknemer de arbeidsovereenkomst als beëindigd zal beschouwen; wanneer de
werkgever in dit geval, de wijziging na afloop van de gestelde termijn handhaaft, zal de
arbeidsovereenkomst als onregelmatig beëindigd beschouwd worden op het ogenblik dat
de werknemer de beëindiging vaststelt (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
7 mei 2007
S.2006.0067.N
nr. 229
Akkoord van partijen – Concurrentiebeding – Grenzen – Uitwerking.
De artikelen 65, § 2, negende lid, en 86, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet beogen
niet op dwingende wijze de gevallen te beperken waarin een concurrentiebeding geen
uitwerking heeft, maar wel uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het
concurrentiebeding alleszins geen uitwerking kan hebben; zij verhinderen de partijen niet
zelf in gezamenlijk akkoord te bepalen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal
hebben, op voorwaarde dat zij niets bedingen dat in strijd is met de voormelde
wetsbepalingen. (Artikelen 65, § 2, negende lid, en 86, § 1 Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
11 juni 2007
S.2006.0101.N
nr. 317
CAO – Berekenen van de opzeggingstermijn – Overeenstemming met de wettelijke
minimumopzeggingstermijn.
De omstandigheid dat de opzeggingstermijn die de werkgever heeft betekend aan de
bediende, de wettelijke minimumtermijn zoals geregeld door artikel 82, § 2, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, overschrijdt, doet er niet aan af dat de termijn werd berekend
overeenkomstig de bepalingen van artikel 82, § 2, van de Arbeidsovereenkomstenwet
(Art. 82, § 2 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Art. 4, tweede
lid KB 22 juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve
arbeidsovereenkomst van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor
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hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.)
29 oktober 2007
S.2006.0085.N
nr. 512

VERJARING
Herstelplicht – Loon – Misdrijf – Termijn – Burgerlijke rechtsvordering – Duur – Arbeid
– Vordering in rechte – Niet–betaling – Schade.
Wanneer de niet–betaling van het loon voor overwerk een misdrijf vormt, kan de
werknemer een vordering tot herstel van de door dat misdrijf veroorzaakte schade
instellen, al bestaat de vergoeding van de geleden schade in de betaling van het loon zelf,
en zelfs al vormt de niet–betaling van het loon bijgevolg een tekortkoming aan de
verbintenissen die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien en bestaat de gevorderde zaak
in de uitvoering van die verplichtingen; die rechtsvordering verjaart volgens de bij artikel
26, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalde voorschriften (Art. 15 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26 Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2007
S.2004.0165.N
nr. 37
Loonvordering – Ex delicto – Ex contractu – Termijn – Duur – Rechtsvordering.
Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een
contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2007
S.2004.0088.N
nr. 36

ALLERLEI
Loopbaanvermindering – Ouderschapsverlof – Perioden – Gezamenlijke uitoefening.
Artikel 8, tweede lid, C.A.O. nr 77bis houdt in dat de werknemers hun recht op een
loopbaanvermindering kunnen uitoefenen gedurende vijf jaar in hun loopbaan, ongeacht
de perioden van vermindering van arbeidsprestaties met minder dan een tweede ingevolge
een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan;
daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naargelang het ouderschapsverlof wordt genoten
tijdens een periode van loopbaanvermindering dan wel daarbuiten. (Art. 8, tweede lid
C.A.O. nr 77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O.
nr 77 van 14 feb. 2001 tot invoering stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en
vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.)
19 maart 2007
S.2006.0044.N
nr. 147
Voorwaarden – Loopbaanvermindering – Ouderschapsverlof – Perioden – Recht op 1/5e
– Artikel 11, § 1, C.A.O. nr 77bis – Commentaar – Tewerkstelling – Berekening.
Met het commentaar bij artikel 11, C.A.O. nr 77bis geven de opstellers van de collectieve
arbeidsovereenkomst aan dat de in artikel 7, 2° van deze C.A.O. vereiste tewerkstelling in
een voltijdse arbeidsregeling een periode is die zich uitstrekt vóór deze van de
loopbaanvermindering en die, in zoverre de periode van het ouderschapsverlof zich
situeert binnen de twaalf maanden vóór de aanvang tot loopbaanvermindering, te
vermeerderen is met de laatste twaalf maanden van tewerkstelling. (Art. 11 C.A.O. nr
77bis van de Nationale Arbeidsraad 19 dec. 2001, tot vervanging van de C.A.O. nr 77 van
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14 feb. 2001 tot invoering stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering
van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking.)
19 maart 2007
S.2006.0044.N
nr. 147
Verschillende overeenkomsten – Arbeidsongeschiktheid en wedertewerkstelling –
Deeltijdse arbeid.
Uit de vaststelling dat een werknemer het werk niet heeft hervat in het kader van een
arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid, tijdens de uitvoering waarvan zich een
arbeidsongeval heeft voorgedaan, volgt niet noodzakelijkerwijs dat de tijdelijke
arbeidsongeschiktheid volledig is gebleven (Art. 23 Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971.)
10 september 2007
S.2006.0050.F
nr. 393

ARBEIDSVOORZIENING
BRUGPENSIOEN
Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende
maatregelen – Toepassing – Toekenningsvoorwaarde.
Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten,
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden,
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159
van de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991 (Artikelen
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 juni 2007
S.2005.0094.N
nr. 352

ARBITRAGE
Arbitrale uitspraak – Miskenning van het recht van verdediging.
De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak.
(Art. 1704, 2, g) Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2007
C.2004.0281.N
nr. 272

ARCHITECT (AANSPRAKELIJKHEID)
Bijzondere coördinatieopdracht – Gesplitste aanbesteding – Omvang – Informatieplicht.
De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste
aanbesteding sluit niet uit dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten
aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers
toe. (Artikelen 1137, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2006.0283.N
nr. 593
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ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)
Aard – Activiteit.
Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de
Mededingingswet
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Ongelijkheid – Andere beoefenaars
van vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag
stellen (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Ereloon – Bepaling.
De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de aard van de
opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen van het beroep.
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Orde van architecten – Opdracht – Tuchtorganen – Mededingingswet – Toetsing.
Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of meer van zijn leden
beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van
het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid ertoe sterkt bepaalde materiële belangen
van de architecten te begunstigen of een economisch stelsel te installeren of in stand te
houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging, waarvan de nietigheid door
de raad van beroep ambtshalve moet worden vastgesteld
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Orde van architecten – Mededingingswet – Doel – Gevolg.
De overheid heeft de Orde van architecten inzonderheid belast met het bepalen van de
voorschriften voor het beroep van architect en met het doen naleven van die
voorschriften; de Orde houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van zijn
leden in de uitoefening of naar aanleiding van hun beroep; de Orde is niettemin een
ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2, § 1 van de Mededingingswet en haar
besluiten moeten, in zoverre ze strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt
aangetast, door haar tuchtorganen getoetst moeten worden aan de eisen van die wet (Art.
19 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der Architecten.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Orde van architecten.
De Orde van architecten is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten (Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
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Bouwzaken – Aanstelling als gerechtsdeskundige.
Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel mag voeren
van architect noch het beroep ervan mag uitoefenen indien hij niet aan de wettelijke
voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter wordt
aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent. (Art. 962
Gerechtelijk Wetboek; Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten; Art. 1, § 1 Wet 20 feb. 1939.)
18 mei 2007
C.2006.0287.N
nr. 258

ARTS
Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg.
Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN
Aard – Bekendmaking van het veroordelend vonnis of arrest.
De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf maar wel
een beveiligingsmaatregel (Art. 490 Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.1226.N
nr. 530

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN
ALGEMEEN
Opdracht – Commissie voor het bank–, financie– en assurantiewezen – Openbaar
overnamebod op effecten – Controle.
De Commissie voor het bank–, financie– en assurantiewezen gaat de perken van haar
wettelijke controleopdracht te buiten door de uitoefening van een openbaar overnamebod
op effecten te onderwerpen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede
voorlichting van het publiek. (Artikelen 13, tweede lid, en 18, § 3 Wet 22 april 2003.)
21 juni 2007
C.2005.0343.F
nr. 343

BEDRIJFSREVISOR
Jaarrekening – Toezicht – Geen mededeling van stukken binnen de wettelijke termijn –
Verslag van niet–bevinding.
Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet–bevinding opstellen.
(Artikelen 143 en 144 Wetboek van vennootschappen.)
24 mei 2007
D.2006.0007.F
nr. 271

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Aftrekregeling – Automobielen voor personenvervoer – Beperking tot 50 % – Specifieke
economische activiteit – Verkoop of verhuur van automobielen – Uitzonderingen.
De aftrekbeperking tot maximum 50 % van de betaalde BTW met betrekking tot
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automobielen voor personenvervoer is niet van toepassing op voertuigen bestemd om te
worden verkocht of te worden verhuurd door een belastingplichtige die een specifieke
economische activiteit uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van
automobielen; met die "specifieke economische activiteit" wordt een naar het publiek
gerichte niet–toevallige activiteit bedoeld, waarbij het niet vereist is dat die activiteit de
enige of belangrijkste activiteit zou zijn, noch dat het aanbod zou gedaan worden aan een
onbegrensd cliënteel (Art. 45, § 1, 1°, § 2, eerste en tweede lid, a Btw-wetboek, zoals het
van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.)
19 januari 2007
C.2004.0107.N
nr. 29
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het
B.T.W.–Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en mag in
het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van
internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder toelaten na te gaan of de straf
niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar
redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van
zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de
inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige
zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf
gebonden was in verband met de sanctie; hieruit volgt dat de rechter, die in feite en in
rechte alle pertinente omstandigheden moet kunnen beoordelen, en al wat onder de
beoordeling van het bestuur valt moet kunnen controleren, hieruit niet de bevoegdheid put
om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke regels in te
verminderen of kwijt te schelden (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over
de Toegevoegde Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..)
16 februari 2007
C.2004.0390.N
nr. 99
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties
met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die een
repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, mag de wettelijkheid van die
sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij in het bijzonder
acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de
wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in
welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit toetsingsrecht
houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van wat hij redelijk
acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan
kwijtschelden of verminderen (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..)
16 februari 2007
F.2005.0015.N
nr. 100
Evenredigheid met de inbreuk – Toetsingsrecht van rechter – Administratieve sancties
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met repressief karakter – Wettelijkheid van de sanctie.
De rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie opgelegd op grond van artikel 70 van het
B.T.W.–Wetboek te toetsen, mag de wettelijkheid daarvan onderzoeken en in het
bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale
verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen; dit
toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet
onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid
kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang;
de rechter mag hierbij inzonderheid acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte
van reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld,
maar moet hierbij in acht nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden was in verband
met de sanctie; dit toetsingsrecht houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de
belastingschuldige of om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in,
boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die in zijn beoordeling expliciet wijst
op het bewust karakter van de inbreuken, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200
procent van de ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete
onevenredig is, mag niet nalaten te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden
was door een sanctie en op welke gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten
afwijken (Artikelen 70, § 1 en 84 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde; Art. 1, laatste lid KB nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van
de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W..)
16 februari 2007
F.2006.0032.N
nr. 102
Ongeoorloofde oorzaak – Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak –
Overeenkomst – Uitlegging – Volstrekte nietigheid – Bestanddelen – Richtlijn van de
Raad – Miskenning van de rechten van de belastingadministratie – Oorzaak – Openbare
orde.
In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had kunnen
weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper, moet
artikel 17 van de Zesde richtlijn (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, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, aldus
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht volgens welke
de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst krachtens een bepaling van burgerlijk
recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de
openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper,
leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane
belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid
het gevolg is van B.T.W.–fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het aan de
nationale rechter het recht op aftrek te weigeren indien aan de hand van objectieve
elementen wordt vastgesteld dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij
door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.–fraude (Art.
17 Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.)
22 maart 2007
C.2002.0185.F
nr. 150
Deelneming aan bij B.T.W.–fraude betrokken handeling – Koper op de hoogte – Koper –
Aftrek.
Het hof van beroep dat oordeelt dat een belastingplichtige geen weet had van de B.T.W.–
fraude beslist naar recht dat die belastingplichtige die B.T.W. die hij aan zijn verkoper
had betaald mocht aftrekken
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22 maart 2007

C.2002.0185.F

nr. 150

Misdrijf gepleegd in het raam van een vennootschap – Vermogensvoordeel – Vermoeden
dat het vermogensvoordeel in de vennootschap terechtkomt – Fraude.
De omstandigheid dat B.T.W.–fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten van
een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen vermogensvoordeel
in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artikelen 42, 3° en 43bis
Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0523.N
nr. 384
Weddenschappen, loterijen en andere kans– of geldspelen – Vrijstelling.
Het verrichten van diensten ten behoeve van een organisator van weddenschappen,
waarbij het personeel van de verrichter van deze diensten de weddenschappen aanneemt
namens de organisator kan niet worden aangemerkt als weddenschappen, loterijen en
andere kans– of geldspelen in de zin van artikel 44, §3, 13°, van het BTW–wetboek, daar
alleen de weddenschapsverrichting voor belastingvrijstelling in aanmerking komt en zij
gekenmerkt wordt door de toekenning van een winstkans aan de wedders en de
aanvaarding, als tegenprestatie, van het risico om die winst te moeten uitbetalen (Art. 44,
§3, 13° Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
5 oktober 2007
F.2006.0036.F
nr. 455
Dwangbevel – B.T.W.–schuld – Voorafgaand verzoek om te betalen binnen een bepaalde
termijn.
De omstandigheid dat, voorafgaand aan de kennisgeving van een dwangbevel tot
invordering van B.T.W.–schulden, aan de belastingplichtige een betalingsbericht werd
verstuurd met het verzoek om te betalen binnen een bepaalde termijn, heeft niet tot gevolg
dat de opeisbaarheid van de belastingschuld wordt opgeschort zolang deze termijn niet is
verstreken en staat evenmin eraan in de weg dat de met de invordering belaste ambtenaar
het dwangbevel uitvaardigt teneinde de verjaring te stuiten. (Art. 85, §§ 1 en 2 BTWWETBOEK, zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992.)
22 november 2007
F.2005.0006.N
nr. 574
Aftrek van de belasting – Verhuur van autovoertuigen – Beroepswerkzaamheid.
Het arrest dat enkel vaststelt dat de door een partij uitgeoefende activiteit, bestaande in de
verhuur van voertuigen, niet aan het "grote publiek aangeboden wordt, maar alleen aan
haar klanten die hun voertuigen binnenbrengen voor onderhoud of herstelling", beslist
niet wettig dat die partij geen specifieke activiteit, bestaande in de verhuur van wagens,
uitoefende op grond waarvan zij de in artikel 45 BTW–wetboek bedoelde belastingen
volledig had kunnen aftrekken (Art. 45, tweede lid, a Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde.)
30 november 2007
F.2006.0062.F
nr. 600
Forfaitaire grondslagen van aanslag – Vermoedens – Bewijsmiddelen.
Een wettelijk forfaitaire vaststelling van de grondslag van de aanslag in een bepaalde
sector is een feitelijk gegeven waarop het bestuur, als er geen regelmatige boekhouding
wordt voorgelegd, kan steunen en kan gelden als een vermoeden in de zin van art. 59, § 1,
Btw-wetboek. (Art. 59, § 1 Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.)
13 december 2007
F.2006.0041.N
nr. 631
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BELEDIGING EN SMAAD
Smaad door daden, gebaren of bedreigingen.
Artikel 275, Strafwetboek vereist niet dat de gesmade persoon getuige is van de tegen
hem in zijn aanwezigheid gerichte smaad (Art. 275 Strafwetboek.)
24 januari 2007
P.2006.1399.F
nr. 45

BENELUX
PREJUDICIELE GESCHILLEN
Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie – Vraag om uitlegging van een
voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Verplichting voor het Hof
van Cassatie – Dwangsom – Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of de
dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste lid ,
van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om kennis te
nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd
nagekomen, legt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor wanneer het
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een
arrest te kunnen wijzen (Artikelen 1 en 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.)
25 mei 2007
C.2005.0421.N
nr. 273

VERDRAGSBEPALINGEN
BEU–Verdrag – Artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1 – Non–discriminatiebeginsel.
De artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU–Verdrag verzetten zich tegen de
toepassing van fiscale regelingen van een van de drie verdragsluitende staten, die gevallen
die gemeen hebben dat bewijskrachtige gegevens voor de winstbepaling ontbreken,
verschillend regelen in die zin dat zij een forfaitair minimum belastbaar inkomen
vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale recht maar uitsluitend
voor soortgelijke vennootschappen die zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van
een van die andere verdragsluitende staten en op het grondgebied van een van de andere
verdragsluitende staten hun fiscaal domicilie hebben, ook als die regelingen niet tot
noodzakelijk gevolg hebben dat de vreemde vennootschap steeds zwaarder wordt belast
dan de nationale vennootschap (Artikelen 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid Verdrag 3
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie.)
22 juni 2007
F.2004.0011.N
nr. 349

BEROEPSGEHEIM
Rechter – Schending van het beroepsgeheim.
Het geheim van de beraadslaging belet dat de rechter die eraan deelneemt zijn
persoonlijke mening kenbaar maakt door openlijk zijn onmin te doen kennen door zijn
weigering om het vonnis te ondertekenen; een dergelijke omstandigheid komt neer op de
schending van een geheim, bestraft door artikel 458, Strafwetboek (Art. 458
Strafwetboek.)
24 januari 2007
P.2006.1399.F
nr. 45
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Recht van verdediging – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat – Advocaat.
Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim
gedekt
9 mei 2007
P.2007.0056.F
nr. 235
Schending.
Het beroepsgeheim en inzonderheid het onderzoeksgeheim wordt niet geschonden,
wanneer degene die kennis ervan draagt, verklaart dat hij een valse inlichting niet
bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij
eigenlijk geen bevestiging nodig hebben.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn
toevertrouwd.
Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde van hun
staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel wanneer de feiten
die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen, hen door privé–personen
zijn toevertrouwd, ofwel wanneer zij ervan kennis krijgen bij de uitoefening van een
beroep aan de handelingen waarvan, de wet, in het algemeen belang en om reden van
openbare orde, een vertrouwelijk en geheim karakter toekent.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360

BEROEPSVERENIGINGEN
Aard – Rechtspersoonlijkheid – Akte van rechtspleging verricht door een advocaat – Wet
31 maart 1898 – Vermoeden van regelmatige lastgeving – Vordering in rechte.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist (Artikelen 440,
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2007
P.2006.1175.N
nr. 11
Orde van architecten.
De Orde van architecten is een beroepsvereniging waarbij alle beroepsbeoefenaars
wettelijk moeten aansluiten (Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214

BERUSTING
Gevolg – Burgerlijke zaken – Bepaling van openbare orde – Rechterlijke beslissing –
Grondslag.
De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare orde is nietig
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(Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
12 april 2007
C.2005.0489.F

nr. 180

Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken.
Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk gegeven
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de
feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft kunnen
afleiden (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2004.0189.N
nr. 346

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ
Cassatieberoep – Beslissing niet in laatste aanleg gewezen – Ontvankelijkheid –
Beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt
afgewezen.
De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is (Art.
19bis Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 407 en 413 Wetboek van
Strafvordering.)
13 februari 2007
P.2006.1631.N
nr. 85

HOGE COMMISSIE
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Rechtspleging voor het Hof van cassatie –
Cassatiemiddelen – Bijstand van een advocaat – Neerlegging van een memorie –
Beslissing.
Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele
strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep kan instellen
en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de geïnterneerde slechts
een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover een advocaat die
ondertekent (Artikelen 19ter en 28 Wet Bescherming Maatschappij.)
20 februari 2007
P.2006.1633.N
nr. 105

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING
Aard – Beslissing van de minister van Justitie – Internering van de veroordeelde.
De minister van Justitie die op grond van artikel 25bis Wet Bescherming Maatschappij de
internering gelast van een veroordeelde die ter beschikking van de regering is gesteld,
neemt geen beslissing over een strafvervolging, maar beslist over de uitvoering van een
door de rechter opgelegde maatregel (Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 januari 2007
P.2006.1622.N
nr. 1
Aard – Beslissing tot internering.
De beslissing tot internering op grond van artikel 25 en 25bis, Wet Bescherming
Maatschappij is geen uitspraak over een strafvervolging in de zin van artikel 6 EVRM
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(Art. 6 EVRM; Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
2 januari 2007
P.2006.1622.N

nr. 1

Aard – Beslissing van de minister van Justitie – Plaatsing van de veroordeelde onder
toezicht van de minister van Justitie – Internering van de veroordeelde – Vrijheid onder
voorwaarden.
De omstandigheid dat artikel 25 Wet Bescherming Maatschappij de veroordeelde die ter
beschikking van de regering is gesteld, onder het toezicht van de minister van Justitie
plaatst, die hem in vrijheid kan laten onder de door hem bepaalde voorwaarden, of zijn
internering kan gelasten, en dat artikel 25bis van dezelfde wet de voorwaarden bepaalt
voor de internering van deze veroordeelde, doet eraan geen afbreuk dat de beslissing van
de minister van Justitie de uitvoering is van de door de strafrechter opgelegde maatregel
(Artikelen 25 en 25bis Wet Bescherming Maatschappij.)
2 januari 2007
P.2006.1622.N
nr. 1
Aard – Gevolg – Internering van de veroordeelde.
De internering van een veroordeelde na afloop van zijn gevangenisstraf is naar zijn aard
een dringende maatregel die daarom onmiddellijk uitvoerbaar is, zonder dat de
veroordeelde, die over het recht beschikt om tegen zijn internering op te komen bij de
rechter, vooraf moet gehoord worden. (Artikelen 25, 25bis en 25ter Wet Bescherming
Maatschappij.)
2 januari 2007
P.2006.1622.N
nr. 1
Vermindering van hoofdstraf – Geen strafverzwaring – Toevoeging in hoger beroep.
Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen ze
hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen.
16 oktober 2007
P.2007.0916.N
nr. 485
Aard van de maatregel – Toepassing.
De terbeschikkingstelling van de regering zoals bedoeld in artikel 23bis, Wet bescherming
Maatschappij is een beveiligende strafmaatregel die kan worden uitgesproken na
veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen van het
Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf (Art. 23bis Wet
Bescherming Maatschappij.)
16 oktober 2007
P.2007.0916.N
nr. 485
Herhaling – Facultatieve straf.
Ingeval de terbeschikkingstelling van de regering aan de beoordeling van de rechter is
overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de
herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de gronden
van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24 Wet
Bescherming Maatschappij.)
17 oktober 2007
P.2007.1142.F
nr. 490
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BESLAG
ALGEMEEN
Gevolg – Woonplaats van de derde – Machtiging van de beslagrechter – Beslag onder
derden – Ontstentenis.
Het beslag dat wordt gelegd buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde,
zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, ook al maakt het een eventuele inbreuk uit
op de onschendbaarheid van de woning en van het recht op privé–leven, is niet nietig
maar kan enkel tot eventuele schadevergoeding aanleiding geven (Art. 1503, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
9 februari 2007
C.2005.0435.N
nr. 76
Onroerend door bestemming – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
De goederen die onroerend zijn door bestemming zijn enkel vatbaar voor onroerend
beslag op het gehele erf voor de dienst waarvan zij worden bestemd (Art. 1560, 1°
Gerechtelijk Wetboek; Art. 524, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2007
F.2005.0105.F
nr. 95
Grond – Verklaring – Weigering – Beslag onder derden – Derde–beslagene.
De derde–beslagene kan niet weigeren de verklaring te doen van de sommen of zaken die
het voorwerp zijn van het beslag op grond van grieven die betrekking hebben op de
rechtmatigheid van het beslag (Artikelen 1452, 1456, 1542 en 1543 Gerechtelijk
Wetboek.)
2 maart 2007
C.2005.0154.N
nr. 122

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Beslag op onroerend goed – Termijn voor de toewijzing – Geschillen – Bevoegdheid van
de rechter – Toewijzing.
De rechter kan een nieuwe termijn voor de toewijzing bepalen zodra de geschillen door de
neerlegging van het proces–verbaal van de notaris ter griffie bij hem aanhangig zijn,
ongeacht of de in artikel 1587 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde oorspronkelijke
termijn van zes maanden al dan niet verstreken is (Artikelen 1582 en 1587 Gerechtelijk
Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0254.F
nr. 61
Beslagrechter – Uitlegging – Dwangsom – Beslissing.
De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.)
22 februari 2007
C.2005.0361.F
nr. 108
Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden.
De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij
haar organen en van haar nationale staf, sluiten iedere tenuitvoerlegging op het vermogen
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie uit
2 maart 2007
C.2005.0154.N
nr. 122
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Vernietigbare handelingen – Toewijzing – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Artikel 1622, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de nietigheid van de
handelingen verricht vóór de toewijzing, op straffe van verval, moet worden opgeworpen
ten laatste binnen acht dagen na de aanmaning bedoeld in het derde lid van artikel 1582
Gerechtelijk Wetboek, beoogt enkel procedurehandelingen en geen vonnissen (Artikelen
20, 1622, tweede lid, en 1582, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2007
C.2006.0589.N
nr. 452

ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis.
De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0168.F
nr. 60
Collectieve schuldenregeling – Bewerken van het onvermogen – Toelaatbaarheid.
De rechter mag een vordering tot collectieve schuldenregeling enkel ontoelaatbaar
verklaren wegens bewerken van het onvermogen wanneer de verzoeker een of meer
handelingen heeft verricht met het opzet zich onvermogend te maken. (Art. 1675/2
Gerechtelijk Wetboek.)
21 juni 2007
C.2006.0667.F
nr. 345
Vormvereisten – Onderzoek – Strafzaken.
De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders
aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat zij moeten
onderzoeken. (Artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Collectieve schuldenregeling – Gerechtelijke aanzuiveringsregeling – Minimumduur.
De gerechtelijke aanzuivering, als geregeld bij artikel 1975/12 van het Gerechtelijk
Wetboek stelt geen enkele minimumduur vast. (Art. 1675/12 Gerechtelijk Wetboek.)
14 december 2007
F.2006.0076.F
nr. 638
Collectieve schuldenregeling – Betaling door verrekening – Belastingschulden –
Toepassing.
Uit de artikelen 1675/7, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek en 334, tweede lid, van de
programmawet van 27 december 2004 kan worden afgeleid dat de in het eerste lid van die
tweede bepaling vermelde regel volgens welke de bevoegde ambtenaar onder bepaalde
voorwaarden het recht heeft om elk aan een belastingschuldige terug te geven of te
betalen bedrag onder meer binnen het kader van wetsbepalingen inzake belastingen, aan
te wenden ter betaling met name van verschillende belastingschulden, van toepassing is
wanneer de belastingschuldige is toegelaten tot het voordeel van de procedure van
collectieve schuldenregeling. (Art. 334 Programmawet 27 dec. 2004.)
14 december 2007
F.2006.0076.F
nr. 638
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BETALING
Minnelijk kantonnement – Samenloop.
Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk.
2 februari 2007
C.2005.0367.N
nr. 63
Aard – Gezinsbijslagfonds – Onverschuldigde betaling – Schuld.
De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbonden
aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de
opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
19 maart 2007
S.2005.0032.N
nr. 146
Cassatie – Gedeeltelijke betaling – Toerekening – Schuld die interest opbrengt –
Veroordeling tot betaling van hoofdsom – Tenuitvoerlegging.
Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het oordeelt dat betalingen van
geldbedragen, louter voor de hoofdsom, vóór de cassatie van de beslissingen tot die
veroordeling is, gedeeltelijk zijn en dat het bepaalde in artikel 1254, Burgerlijk Wetboek
betreffende de toerekening van betalingen erop moet worden toegepast, aangezien de
cassatie van die beslissingen, ten aanzien van de appelrechters, de partijen opnieuw in de
toestand heeft geplaatst waarin zij verkeerden, vóór die beslissingen, op een ogenblik
waarop de begunstigde van de betaling de hoofdsom had gevorderd, verhoogd met de
interest en met de protestkosten, en haar vordering als een onlosmakelijk geheel had
beschouwd. (Art. 1254 Burgerlijk Wetboek.)
3 mei 2007
C.2006.0032.F
nr. 220

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Vastgoedmakelaars – Beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing.
De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van de
bestemmeling wordt aangeboden (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 27 nov. 1985.)
12 januari 2007
D.2005.0027.N
nr. 23
Uitvoerende kamer – Vastgoedmakelaars – Betekening – Beroepsinstituut voor de
dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing.
Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB
27 nov. 1985.)
12 januari 2007
D.2005.0027.N
nr. 23
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Gevolg – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen woonplaats.
Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats,
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2005.0032.N
nr. 347
Bij een lasthebber gekozen woonplaats.
Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft
aldus niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende mogelijkheid te geven
om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn belang een
plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35. (Artikelen
35, 36 en 39 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2005.0032.N
nr. 347
Voorwaarden – Betekeningen aan de Staat – Betekeningen aan de griffie van de Kamer of
de Senaat – Geschil waarvan het voorwerp behoort tot de bevoegdheid van de Kamer of
de Senaat.
Indien het voorwerp van het geschil behoort tot de bevoegdheid van de Kamer van
volksvertegenwoordigers of de Senaat worden de betekeningen aan de Staat gedaan aan
de griffie van de betrokken vergadering; met dergelijke geschillen worden enkel
geschillen beoogd waarvan het voorwerp tot de zelfstandige bevoegdheid van deze
instellingen behoort en met name niet de aansprakelijkheidsgeschillen wegens foutieve
wetgeving. (Artikelen 42, 1° en 705 Gerechtelijk Wetboek.)
13 december 2007
C.2006.0214.N
nr. 630

EXPLOOT
Hoger beroep – Betekening – Afgifte van het exploot op het politiecommissariaat –
Termijn – Aanvang – Verstekvonnis – Strafzaken.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep,
ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de artikelen
33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot
daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37,
Gerechtelijk Wetboek, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan
uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte (Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
15 mei 2007
P.2006.1676.N
nr. 249
Cassatieberoep – Bestreden beslissing – Burgelijke zaken – Betekening op een
achterhaald adres.
De betekening van de bestreden beslissing aan de eiser in cassatie op een achterhaald
adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder
het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de termijn van drie
maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld. (Artikelen 42, 5° en
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1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2007
F.2005.0057.N

nr. 277

Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid –
Dagvaarding – Verzuim.
Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2004.0460.N
nr. 287

GERECHTSBRIEF
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis.
De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0168.F
nr. 60
Hoger beroep – Vrijblijvende kennisgeving – Termijn – Aanvang.
De termijn om hoger beroep aan te tekenen in een geschil tot terugvordering, krachtens
artikel 164, Z.I.V.–wet 1994, neemt geen aanvang op het tijdstip van de kennisgeving van
de bestreden beslissing bij gerechtsbrief aan partijen, doch wel bij de betekening van deze
beslissing. (Artikelen 704, eerste lid, 792, tweede lid, en 1051 Gerechtelijk Wetboek; Art.
164 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 maart 2007
S.2005.0102.N
nr. 126

IN HET BUITENLAND
Hoger beroep – Niet–aangrenzend land van Europa – Ander werelddeel – Termijn –
Verlenging – Verblijfplaats.
Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese continent maar in een
land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging van de termijn
van hoger beroep te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven langste termijn (Artikelen 55 en 1051, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2005.0073.N
nr. 161
Betekening van een vonnis in het buitenland – Toepassing van het Verdrag van 's
Gravenhage – Tijdstip van de betekening – Burgerlijke zaken.
Wanneer een verdrag de wijze regelt waarop gerechtelijke akten worden overgezonden, is
er, jegens de geadresseerde, betekening op het ogenblik dat de akte hem wordt afgegeven
(Art. 40, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 2, eerste lid, 5 en 6 Verdrag inzake de
betekening en de kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke stukken in burgerlijke
zaken en in handelszaken, opgemaakt te 's Gravenhage en goedgekeurd bij wet van 24 jan.
1970.)
21 december 2007
C.2006.0155.F
nr. 660
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ALLERLEI
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Kennisgeving – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn van vierentwintig uur – Artikel 58, §
1, Wet Strafuitvoering – Sanctie – Vonnis.
Artikel 58, §1 Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de erin bepaalde
termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis gebracht
dient te worden van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie en, indien
de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze kennisgeving
heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan
4 december 2007
P.2007.1591.N
nr. 614

BETICHTING VAN VALSHEID
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Cassatiegeding – Strafzaken – Valsheidsvordering
ingesteld naar aanleiding van een cassatieberoep.
In de regel is een verzoekschrift dat een naar aanleiding van een cassatieberoep ingestelde
valsheidsvordering bevat ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten, wanneer de
tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stukken niet van valsheid konden worden
beticht voor de feitenrechter, wanneer het verzoekschrift betrekking heeft op een
wezenlijke vereiste voor de regelmatigheid van de bestreden beslissing en wanneer het in
het verzoekschrift gestelde feit waarschijnlijk genoeg is om de bewijskracht van een
authentieke akte aan te tasten
26 juni 2007
P.2007.0387.N
nr. 356

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Beslagrechter – Uitlegging – Dwangsom – Beslissing.
De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.)
22 februari 2007
C.2005.0361.F
nr. 108
Hoger beroep – Vordering tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken –
Accessorium van de vordering – Geschil over de titel – Vrederechter.
De appelrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de vrederechter bevoegd is om
in eerste aanleg van de vordering kennis te nemen, wanneer hij de overeenkomst tussen de
partijen, "huurovereenkomst voor een rusthuis" genaamd, niet als een huurovereenkomst
analyseert maar als een overeenkomst sui generis die in het kader van een concessie van
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een openbare dienst is gesloten. (Artikelen 591, 1°, 593 en 643 Gerechtelijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0061.F
nr. 334
Onroerend goed dat tot het openbaar domein behoort – Vordering tot uitzetting uit
plaatsen zonder recht betrokken – Vrederechter.
De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit
plaatsen zonder recht betrokken, inclusief de onroerende goederen die tot het publiek
domein behoren. (Art. 591, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0061.F
nr. 334
Opleggen van een maatregel aan een administratieve overheid.
De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0682.N
nr. 444
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is (Art. 144 Grondwet 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Subjectief recht.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet
1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Subjectief recht.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet
1994.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
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20 december 2007

C.2006.0574.F

nr. 655

De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

STRAFZAKEN
Hoofdelijke veroordeling van verschillende partijen tot betaling van schadevergoeding
aan de burgerlijke partij – Bijdrage van iedere partij in deze veroordeling – Kan door de
strafrechter niet worden vastgesteld.
De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen in
hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen
4 april 2007
P.2006.1345.F
nr. 174
Verlating van familie – Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge
een Nederlandse rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 –
Uitvoerbaarverklaring van de Nederlandse rechterlijke beslissing in België –
Onderhoudsplichtige met verblijfplaats in België – Schuldige niet–uitvoering van de
uitkering tot onderhoud – Bevoegdheid van de Belgische rechtbank.
Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het
vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt
gepleegd.
5 juni 2007
P.2007.0462.N
nr. 302
Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten –
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang –
Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak bij de
rechter.
Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren,
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn
24 oktober 2007
P.2007.1238.F
nr. 503
Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Bevoegdheid van de rechter – Facultatieve
bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van
de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar
ministerie – Raming van de geldwaarde van de vermogensvoordelen – Strafvordering.
Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de
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strafrechter
13 november 2007

P.2007.0929.N

nr. 547

Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. –
Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136,
tweede lid, Sv. – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd
verklaart – Voorrecht van rechtsmacht – Toepassing.
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat,
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering
4 december 2007
P.2007.0813.N
nr. 608
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd
Declercq, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 4°ed. 2007, nr. 859, p.421; Declercq, R.,
Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en 216. 4
december 2007
P.2007.1163.N
nr. 611
Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door de procureur–
generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen
van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding door de
feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als kennelijk
niet–ontvankelijkheid – Voorrecht van rechtsmacht – Tussenarrest – Toepassing.
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep
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tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen
4 december 2007
P.2007.1207.N
nr. 612
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen
4 december 2007
P.2007.1207.N
nr. 612
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat,
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering
4 december 2007matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en
216.P.2007.0813.N
nr. 608
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ALLERLEI
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat –
Europese Unie.
Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een zaak van
ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat gerecht
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een
andere lidstaat verkrijgt; om de zaak naar een gerecht van die andere lidstaat te verwijzen,
dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de samenwerkingsprocedure toe te
passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald. (Artikelen 1.1, 2, 2.7,
8, 9 en 15 E.E.G.–Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken
en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.)
21 november 2007
P.2007.1193.F
nr. 571

BEWIJS
ALGEMEEN
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid – Uitgaven gedaan ter uitvoering van een contractuele,
wettelijke of reglementaire verplichting – Vergoedbare schade.
Of de gedane uitgaven, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of
het reglement, al dan niet definitief voor rekening moeten blijven van diegene die ze heeft
moeten doen, is geen feit dat moet bewezen worden door de partijen, maar is door de
rechter te beoordelen, door middel van een uitlegging van de overeenkomst, de wet of het
reglement (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 1315, eerste lid, 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek.)
18 september 2007
P.2007.0005.N
nr. 412
Mededelen van inlichtingen – Toelating van de rechterlijke overheid – Toepassing.
Artikel 6, § 1, derde lid, van de Arbeidsinspectiewet krachtens hetwelk inlichtingen
betreffende gerechtelijke procedures enkel mogen worden meegedeeld met de
uitdrukkelijke toelating van de procureur–generaal of de auditeur–generaal, heeft enkel
betrekking op het verstrekken van inlichtingen door andere diensten aan de sociale
inspectiediensten op hun verzoek, maar heeft geen betrekking op inlichtingen die door een
sociale inspectiedienst worden meegedeeld aan een instelling van sociale zekerheid (Art.
6, § 1, derde lid Arbeidsinspectiewet.)
29 oktober 2007
S.2006.0091.N
nr. 513

BURGERLIJKE ZAKEN
Verzekering – Bewijslast – Recht van verhaal van de verzekeraar – WAM–verzekering.
De WAM–verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat de
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in
artikel 25 van de modelovereenkomst. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 25 KB 14
dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Verzekering – Modelovereenkomst – Bewijslast – Recht van verhaal van de verzekeraar –
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Afwijking – WAM–verzekering.
De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, dient
te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst (Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Recht van verdediging – Gevolgen – Getuigenverhoor – Vervallenverklaring wegens
foutieve passiviteit.
De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het door hem
bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie de
mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen, zodat
de rechter die een dergelijke fout vaststelt het recht van verdediging en de wettelijke
bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout de
onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen horen
(Artikelen 915 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0393.N
nr. 196
Buitengerechtelijke bekentenis.
Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de
partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat (Art. 1354 Burgerlijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2005.0385.N
nr. 289
De rechter die een conclusie waarin gegevens als bewijzen worden voorgesteld,
beantwoordt door hun dit karakter te ontzeggen, miskent de bewijskracht van de akten
niet. (Artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
10 september 2007
S.2005.0128.F
nr. 392
Gevolg – Bewijslast – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht –
Voorwaarde – Bezit.
Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen (Art. 1315 Burgerlijk
Wetboek.)
24 september 2007
C.2006.0094.F
nr. 427
Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht – Bezit.
In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de bezitter
die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een vermoeden
van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is (Artikelen 2279 en 2230
Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2007
C.2006.0094.F
nr. 427
Exoneratiebeding – Landverzekering – Oorzakelijk verband – Grove schuld.
De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van het
schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de in de
overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval. (Artikelen 8, tweede lid, en
11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 oktober 2007
C.2005.0520.F
nr. 477
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Arbeidsovereenkomst.
Het arrest dat vaststelt dat de kwalificatie van uitvoering van zelfstandige arbeid die
partijen aan hun overeenkomst hadden gegeven, slechts door de rechter kan gewijzigd
worden in een arbeidsovereenkomst als het bewijs geleverd wordt van gezagselementen
die onverenigbaar zijn met de overeenkomst van uitvoering van arbeid op zelfstandige
basis, verantwoordt de beslissing dat de bedoelde overeenkomsten geen zelfstandige
arbeid tot voorwerp hadden maar arbeidsovereenkomsten zijn, niet naar recht indien niet
wordt aangegeven hoe en in welke mate de in het arrest weergegeven elementen elk
afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn met de uitvoering van
zelfstandige arbeid. (Artikelen 2 en 3 Wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten.)
29 oktober 2007
S.2005.0123.N
nr. 510
Beoordeling.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte het beweerde feit
waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift moet worden
beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk begrip niet
heeft miskend (Art. 1347, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
2 november 2007
C.2005.0379.F
nr. 524
Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Afwezigheid van vermelding in het
gemeentelijk register – Bouwvergunning – Tegenbewijs.
Uit de wettelijke bepaling die voorziet dat constructies, waarvan door enig
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding
krijgen dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96,
§ 1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan worden
genomen. (Art. 96, § 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536
Aard – Vermoeden van vergunning – Stedenbouw – Bouwvergunning.
Het in het vergunningenregister te vermelden vermoeden dat constructies, waarvan door
enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van
de Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van
het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, als vergund moeten worden beschouwd,
indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, is een
weerlegbaar vermoeden van vergunning, met mogelijkheid van tegenbewijs door de
overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96,
§ 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536
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Beoordelingsvrijheid – Algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit.
De rechter verantwoordt zijn beslissing niet naar recht, wanneer hij ze niet heeft gegrond
op een algemeen bekend of op de algemene ervaring berustend feit maar op een feit dat
alleen berust op de bewering van een partij en dat hem niet toestond de door het middel
bekritiseerde overweging te maken
9 november 2007
C.2007.0154.F
nr. 540
Miskenning.
De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (Artikelen 1319, 1320
en 1322 Burgerlijk Wetboek.)
19 november 2007
C.2006.0150.F
nr. 562
Inhoud van de boeken van kooplieden – Wettelijke bewijswaarde.
De niet–handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien
die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt de feitenrechter evenwel
de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330 Burgerlijk
Wetboek.)
3 december 2007
C.2007.0015.F
nr. 604
Toetsing door het Hof – Feitelijk vermoeden.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de
rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt; het
Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend en of hij m.n.
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat op grond daarvan
onmogelijk te verantwoorden is (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.)
3 december 2007
C.2007.0003.F
nr. 603
Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen
17 december 2007
C.2006.0579.F
nr. 639
Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen
17 december 2007
C.2006.0579.F
nr. 639
Toetsing door het Hof – Beoordeling door de rechter – Begrip – Feitelijke vermoedens.
Feitelijke vermoedens zijn gevolgtrekkingen die de rechter uit een bekend feit kan
afleiden om te besluiten tot een onbekend feit; hoewel de rechter op onaantastbare wijze
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het bestaan vaststelt van de feiten waarop hij steunt en hoewel de gevolgtrekkingen, die
hij daaruit als vermoeden afleidt, aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten, mag hij
het rechtsbegrip feitelijk vermoeden, dat aan het toezicht van het Hof is onderworpen niet
miskennen of denatureren en mag hij onder meer uit de door hem vastgestelde feiten geen
gevolgtrekkingen afleiden die, op grond van die feiten, voor geen enkele verantwoording
vatbaar zijn (Artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek.)
20 december 2007
C.2007.0161.N
nr. 652
Bewijslast – Artikel 29bis WAM 1989 – Beschermde categorie – Niet–bestuurder – WAM–
verzekering.
De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM 1989 aanspraak te kunnen
maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een
verkeersongeval betrokken voertuig. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 29bis
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art.
870 Gerechtelijk Wetboek.)
20 december 2007
C.2006.0301.N
nr. 650
Buitengerechtelijke bekentenis.
De buitengerechtelijke bekentenis is een eenzijdige daad waaruit een bewijs kan worden
gehaald en die moet uitgaan van de partij tegen wie ze wordt aangevoerd (Artikelen 1354
en 1355 Burgerlijk Wetboek.)
20 december 2007
C.2007.0161.N
nr. 652

STRAFZAKEN
Bossen – Ambtenaar van het bosbeheer – Plaatsopneming – Verklaring onder ede.
Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding van een
plaatsopneming bevolen door de feitenrechter, geldt niet als bewijs tot inschrijving
wegens valsheid
31 januari 2007
P.2006.1375.F
nr. 59
Bossen – Proces–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters –
Geen voeging bij de dagvaarding.
De processen–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters die
niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, gelden alleen als gewone inlichtingen (Art. 133
Boswetboek.)
31 januari 2007
P.2006.1375.F
nr. 59
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak.
Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring,
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier,
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak
hebben kunnen voeren
13 februari 2007
P.2006.1533.N
nr. 84
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Gevolg – Proces–verbaal van verhoor van een getuige – Herkenning op foto door de
getuige van de dader – Fotoreeks niet gevoegd aan het proces–verbaal.
De voeging van de foto's, waarop een verhoorde een bepaalde persoon zou hebben
aangeduid, bij het proces–verbaal van verhoor is geen substantiële of op straffe van
nietigheid voorgeschreven rechtsvorm; het gebrek aan voeging van die foto's stelt
derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs, maar van bewijswaardering
waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter.
17 april 2007
P.2007.0063.N
nr. 188
Verhoor van getuigen – Beoordeling door de feitenrechter.
Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt de rechter
onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van dergelijk verhoor
24 april 2007
P.2007.0068.N
nr. 206
Verhoor van getuigen – Beoordeling door de rechter.
Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt de rechter
onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van dergelijk verhoor
24 april 2007
P.2007.0068.N
nr. 206
Bewijs verkregen in het buitenland – Toetsing – Grenzen.
Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet motiveren waarom hij
het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt
8 mei 2007
P.2007.0129.N
nr. 232
Bewijs verkregen in het buitenland – Regelmatigheid – Toetsing – Criteria.
De strafrechter moet de regelmatigheid van het in het buitenland verkregen bewijs toetsen
door concreet na te gaan of de vreemde wet het gebruikte middel toelaat, of dat
bewijsmiddel niet strijdig is met de Belgische openbare orde die ook wordt bepaald door
de internationale en supranationale rechtsnormen die rechtstreeks van toepassing zijn in
de interne rechtsorde, en of het bewijs overeenkomstig het vreemde recht is verkregen; de
rechter moet daarbij niet specifiek nagaan of de buitenlandse interne regelgeving conform
is met artikel 6 EVRM
8 mei 2007
P.2007.0129.N
nr. 232
Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht –
Analysetoestel – Aanvaardingsmerk – Onregelmatig model.
De onregelmatigheid van het model van het voor het overige rechtsgeldig verleende en op
het analysetoestel voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire
lucht aangebrachte aanvaardingsmerk, tast de regelmatigheid van de met dat toestel
verrichte meting niet aan. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991 betreffende de
analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire
lucht.)
8 mei 2007
P.2006.1688.N
nr. 230
Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht –
Analysetoestellen – IJking.
Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de
meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor dat
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de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991 betreffende de analysetoestellen
voor de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.)
8 mei 2007
P.2006.1688.N
nr. 230
Arbeidsinspectie – Artikel 9, Arbeidsinspectiewet – Kennisgeving door afschrift aan de
overtreder of zijn werkgever – Termijn – Aanvang – Proces–verbaal.
Krachtens artikel 9, tweede lid, Arbeidsinspectiewet hebben de processen–verbaal
opgemaakt door de sociale inspecteurs bewijskracht tot het tegendeel bewezen is voor
zover een afschrift ervan ter kennis gebracht wordt van de overtreder en, in voorkomend
geval, van zijn werkgever, binnen een termijn van veertien dagen die een aanvang neemt
de dag na de vaststelling van de overtreding; deze termijn gaat slechts in vanaf de dag
waarop de onderzoekers in staat zijn alle bestanddelen van de overtreding met zekerheid
te kennen en er geen twijfel meer blijft bestaan omtrent de identiteit van de overtreder.
15 mei 2007
P.2006.1652.N
nr. 248
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
De gevolgtrekkingen die de rechter, bij wijze van vermoedens, uit de door hem bewezen
verklaarde feiten maakt, worden aan zijn oordeel en beleid overgelaten en worden door
hem op onaantastbare wijze beoordeeld, op voorwaarde dat hij uit die feiten geen
gevolgtrekkingen maakt die daarmee geen verband houden of die op grond daarvan
onmogelijk te verantwoorden zijn.
30 mei 2007
P.2007.0421.F
nr. 284
Loyauteit – Recht van verdediging – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak –
Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een
aan een tegensprekelijk debat onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een
afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter aanhangig is.
Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt
30 mei 2007
P.2007.0421.F
nr. 284
Gevolg – Voorafgaande machtiging bij met redenen omklede beschikking van de
onderzoeksrechter – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de
beschikking voorafgaat – Telefoontap.
Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan
wel regelmatig zijn uitgevoerd.
5 juni 2007
P.2007.0291.N
nr. 300
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Beschikking van de onderzoeksrechter – Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel
– Uitvoering.
De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf.
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.)
19 juni 2007
P.2007.0311.N
nr. 338
Gevolg – Wegverkeer – Tegenbewijs – Middelen – Proces–verbaal – Bijzondere
bewijswaarde.
Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen–verbaal die
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door alle
middelen van recht, daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan
ingevolge een door de beklaagde neergelegde klacht; uit de enkele omstandigheid dat
dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan niet afgeleid worden
dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt
in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren. (Art. 62, eerste lid Wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968.)
26 juni 2007
P.2007.0353.N
nr. 357
Wegverkeer – Tegenbewijs – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde.
De rechters die artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet toepasselijk achten, veroordelen de
beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces–verbaal waarvan, naar
hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert. (Art. 62, eerste
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maart 1968.)
26 juni 2007
P.2007.0402.N
nr. 358
Toepasselijkheid – Artikelen 1349 en 1353, Burgerlijk Wetboek.
De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek zijn niet toepasselijk in strafzaken
26 juni 2007
P.2007.0295.N
nr. 355
Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Onwettigheid.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Veiligheid van de Staat – Schaduwen –
Observaties.
Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen
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op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen,
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering.
De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking (Artikelen 90ter en
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere
motiveringsvereiste.
De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen
vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet
aan de bijzondere motiveringsvereiste (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2°
Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Verwijzing en/of bespreking in vonnis of arrest.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken.
18 september 2007
P.2007.0531.N
nr. 414
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Hoger beroep – Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–
verbaal.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen
9 oktober 2007
P.2007.0380.N
nr. 462
Inmenging – Artikel 8, EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Rechten van de Mens – Recht op eerbiediging van
het privé–leven – Grenzen.
Artikel 90ter Sv. is een toegankelijke en duidelijk gestelde regel. Het is een wettelijke
bepaling die, krachtens artikel 8.2 EVRM, de inmenging toestaat van het openbaar gezag
in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Zwijgrecht – Artikel 6.1 EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een
verdachte – Recht op een eerlijk proces – Rechten van de Mens – Artikel 6.2 EVRM.
Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Verweermiddel – Bestaan en uitvoering van een overeenkomst – Toepassing van de regels
van het bewijs in strafzaken – Misdrijf misbruik van vertrouwen – Beklaagde.
Artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, volgens welk het
bewijs van de overeenkomst, krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen
verplicht was de zaak terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet
worden geleverd, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een
inverdenkinggestelde voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de
uitvoering ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen; in dat geval
moeten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast
24 oktober 2007
P.2007.0799.F
nr. 502
Mededelen van inlichtingen door sociale
opsporingsonderzoek – Proces–verbaal.

inspecteurs

–

Geheim

van

het

De bepalingen van de artikelen 1, derde lid, 5, 7 en 9 van de arbeidsinspectiewet maken
wettelijk uitzonderingen uit als bedoeld in artikel 28quinquies van het Wetboek van
Strafvordering op de regel dat het opsporingsonderzoek geheim is. (Artikelen 1, derde lid,
5, 7 en 9 Arbeidsinspectiewet; Art. 28quinquies Wetboek van Strafvordering.)
29 oktober 2007
S.2005.0131.N
nr. 511
Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel – Bewijslast van
het openbaar ministerie – Bewijslast van de burgerlijke partij.
Ingevolge de bewijslast in strafzaken, moet het openbaar ministerie bewijzen dat de
beklaagde die wordt vervolgd wegens de misdrijven van de artikelen 418 tot 420
Strafwetboek, een fout heeft begaan waardoor iemand werd gedood of waardoor iemand
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letsels heeft opgelopen; in voorkomend geval moet de burgerlijke partij die op grond van
de artikelen 1382 en 1383, Burgerlijk Wetboek, schadevergoeding vordert, bewijzen dat
de beklaagde een fout heeft begaan en dat tussen de fout en de schade een oorzakelijk
verband bestaat. (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; Artikelen 418 tot 420 Strafwetboek; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek;
Art. 6.2 EVRM.)
27 november 2007
P.2007.1131.N
nr. 585
Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door de rechter –
Motivering – Toelaatbaarheid.
Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen 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; dit is het geval wanneer de
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige
huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd
werd om toegang te verschaffen tot de loods.
4 december 2007
P.2007.1302.N
nr. 613
Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door de rechter –
Toelaatbaarheid.
Behoudens het geval van miskenning van een op straffe van nietigheid voorgeschreven
vorm, mag een onrechtmatig verkregen bewijs alleen worden geweerd wanneer de
bewijsverkrijging is aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan
wegvalt of waardoor het recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht
4 december 2007
P.2007.1302.N
nr. 613
Onrechtmatig verkregen bewijs – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid.
Het staat de rechter de toelaatbaarheid van onrechtmatig verkregen bewijs dat de wet niet
uitdrukkelijk uitsluit, te beoordelen in het licht van de artikelen 6 EVRM en 14
I.V.B.P.R., 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
4 december 2007
P.2007.1302.N
nr. 613
Bijzondere opsporingsmethoden gebruikt vóór de inwerkingtreding van de wet van 6
januari – Beoordeling door de rechter – Toelaatbaarheid.
Indien voor de strafrechter, aan wie het staat de wettigheid en de regelmatigheid van het
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tegen een beklaagde aangevoerde bewijs te beoordelen, aannemelijk wordt gemaakt, dat
vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende bijzondere
opsporingsmethoden dergelijke opsporingsmethoden werden gebruikt die door de nieuwe
wet bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie worden genoemd, dan moet
hij oordelen of het gebruik van deze methoden al dan niet verenigbaar is met het recht op
een eerlijk proces en of het bewijs dat er uit voortgesproten is, betrouwbaar is; bij twijfel
over een en ander moet de rechter dat bewijs uitsluiten.
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643

BEZIT
Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht – Voorwaarde.
Hij die beweert dat een bezit gebrekkig is, dient zulks te bewijzen (Art. 1315 Burgerlijk
Wetboek.)
24 september 2007
C.2006.0094.F
nr. 427
Gevolg – Geschil – Lichamelijk roerend goed – Eigendomsrecht.
In een geschil tussen de huidige bezitter van een lichamelijk roerend goed en de bezitter
die hem onmiddellijk voorafging of diens rechthebbenden, vormt het bezit een vermoeden
van titel ten voordele van de bezitter die te goeder trouw is (Artikelen 2279 en 2230
Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2007
C.2006.0094.F
nr. 427
Vereisten – Bezitsvordering – Actio reïntegranda.
De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot handhaving van de openbare
rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een onroerend
goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door geweld of
feitelijkheid (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2005.0509.F
nr. 496

BEZITSVORDERING
Vereisten – Actio reïntegranda – Bezit.
De bezitsvordering, actio reïntegranda genaamd, strekt tot handhaving van de openbare
rust en kan worden ingesteld door elke houder, uit welken hoofde ook, van een onroerend
goed of onroerend zakelijk recht die in het genot daarvan wordt gestoord door geweld of
feitelijkheid (Art. 1370 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2005.0509.F
nr. 496

BORGTOCHT
Voorlopige hechtenis – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Invrijheidstelling –
Borgsom.
Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling,
toegewezen aan de Staat o.m. wanneer de veroordeelde niet verschenen is ter
tenuitvoerlegging van het vonnis, d.i. niet alleen wanneer de veroordeelde zich bij
oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde na
een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt voor de verdere
uitvoering van zijn straf (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
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12 juni 2007

P.2007.0237.N

nr. 318

BOSSEN
Geschriften – Bewijswaarde – Ambtenaar van het bosbeheer – Plaatsopneming –
Verklaring onder ede – Bewijs – Strafzaken.
Een verklaring onder ede van een ambtenaar van het bosbeheer, naar aanleiding van een
plaatsopneming bevolen door de feitenrechter, geldt niet als bewijs tot inschrijving
wegens valsheid
31 januari 2007
P.2006.1375.F
nr. 59
Bewijswaarde – Proces–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de
boswachters – Geen voeging bij de dagvaarding.
De processen–verbaal van de ambtenaren van het bosbeheer of van de boswachters die
niet bij de dagvaarding zijn gevoegd, gelden alleen als gewone inlichtingen (Art. 133
Boswetboek.)
31 januari 2007
P.2006.1375.F
nr. 59

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Contractuele rechtsverhouding – Artikel 144, Grondwet – Geschil – Burgerlijk recht.
Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet.
27 april 2007
C.2006.0340.N
nr. 216
Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet
1994.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid –
Rechterlijke macht.
Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet

– 65 –
1994.)
20 december 2007

C.2006.0596.F

nr. 656

Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is (Art. 144 Grondwet 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid –
Rechterlijke macht.
Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Misdrijf – Loonvordering – Verjaring – Termijn – Duur – Arbeidsovereenkomst.
Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een
contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2007
S.2004.0088.N
nr. 36
Strafgerecht – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Uitbreiding of wijziging van de
oorspronkelijke vordering.
De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen, behoudt
een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of wijziging
van de vordering die zij bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor zover de
uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3 en 4 Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering.)
24 januari 2007
P.2006.1343.F
nr. 44
Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld – Burgerlijke partij – Rechtstreekse
dagvaarding door de burgerlijke partij of opening van een gerechtelijk onderzoek
tengevolge van haar optreden – Veroordeling in de kosten – Verplichting van de rechter.
Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in strafzaken,
zonder dat enige partij daartoe moet hebben geconcludeerd, ambtshalve verplicht de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle kosten door de
Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse
dagvaarding heeft genomen of wanneer een gerechtelijk onderzoek is geopend ten
gevolge van haar optreden als burgerlijke partij
30 januari 2007
P.2006.1371.N
nr. 54
Burgerlijke partij die niet verschijnt ter terechtzitting – Burgerlijke partijstelling –
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Strafzaken.
De omstandigheid dat de burgerlijke partij niet verschijnt houdt geen afstand in van de
burgerlijke partijstelling, welke vordering aldus door de rechter moet worden beoordeeld
13 maart 2007
P.2006.1687.N
nr. 135
Gevolg – Geen vordering van het openbaar ministerie – Beoordeling van de
ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke partijstelling –
Gerechtelijk onderzoek.
Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, vormt de
ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering de grondslag voor de ontvankelijkheid van
de strafvordering; het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke
partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over
het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de
strafvordering op gang te brengen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling.
Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar
omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben
geleden, aannemelijk maken (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Gevolg – Openbare terechtzitting – Geen vordering van het openbaar ministerie –
Beoordeling van de ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke
partijstelling – Gerechtelijk onderzoek – Uitspraak.
Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, oordeelt het
onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt
niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te
hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang te brengen;
dergelijke beslissing behoort tot het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan
niet in openbare terechtzitting moet gebeuren (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Burgerlijke partij – Regelmatigheid – Schadegeval gevolg van misdrijf – Intern onderzoek
– Mededeling van inlichtingen aan onderzoeksrechter.
De enkele omstandigheid dat een onderzoeksrechter gelast is met het onderzoek van een
misdrijf belet de burgerlijke partij niet om, zelf of door een privédetective, met betrekking
tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, een intern onderzoek te doen en de
aldus ingewonnen inlichtingen aan de onderzoeksrechter mede te delen.
24 april 2007
P.2007.0068.N
nr. 206
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Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – Debat over de
bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking.
De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen –
Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat –
Eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde.
De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd (Art.
43bis, derde lid Strafwetboek.)
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Valse gedingbeslissende eed – Vordering tot schadevergoeding.
De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij de
beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde
terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan
ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor welk
gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van het openbaar
ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, geen
schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd bij wijze van burgerlijke
partijstelling
15 mei 2007
P.2007.0047.N
nr. 250
Schade – Fiscale fraude – Niet betalen inkomstenbelastingen – Niet betalen belasting
over de toegevoegde waarde – Belgische Staat – Begrip.
De Belgische Staat kan, los van de verschuldigde belasting en toebehoren, ingevolge de
aan beklaagde verweten fiscale misdrijven nog andere eigen schade hebben geleden dan
deze die kan hersteld worden door toepassing van de fiscale bepalingen (Artikelen 3 en 4
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
29 mei 2007
P.2007.0205.N
nr. 279
Burgerlijke rechtsvordering ingesteld voor de strafrechter – Vergoeding –
Noodzakelijkheid – Advocatenkosten en –honorarium – Schade door het misdrijf
veroorzaakt – Voorwaarde.
De kosten en het honorarium van een advocaat die de benadeelde van een strafrechtelijke
fout heeft betaald, kunnen, op grond van art. 1382 Burgerlijk Wetboek, een te vergoeden
bestanddeel van de schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de
mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden; de
vaststelling dat het bedrag van de aan de burgerlijke partij toegekende vergoeding veel
meer aanleunt bij dat wat door de beklaagde is berekend dan bij het bedrag dat door de
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burgerlijke partij wordt gevorderd, heeft niet tot gevolg dat de door haar gedragen kosten
en honoraria niet noodzakelijk waren
30 mei 2007
P.2007.0243.F
nr. 283
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak op strafgebied – Devolutieve
werking.
Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis
kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, met
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde
feiten die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de
burgerlijke partij schade hebben berokkend
11 september 2007
P.2007.0146.N
nr. 396
Hoger beroep van de burgerlijke partij – In kracht van gewijsde gegane vrijspraak op
strafgebied.
Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen hinderpaal voor
het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger beroep van de
burgerlijke partij
11 september 2007
P.2007.0146.N
nr. 396
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Wijziging van de beroepen beslissing – Vereiste
van eenparigheid.
Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij de beroepen
beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond te
verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
30 oktober 2007
P.2007.0436.N
nr. 514
Minderjarige – Bijzondere machtiging door de vrederechter – Vertegenwoordiging van de
minderjarige in rechte als eiser – Klacht met burgerlijke partijstelling voor de
onderzoeksrechter – Machtiging slechts verleend in de loop van het geding.
Het enkele feit dat de machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, §
1, 7e, Burgerlijk Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, slechts
in de loop van het geding is gegeven en de vrederechter daardoor de steeds neergelegde
klacht met burgerlijke partijstelling bekrachtigt, belet de derde waartegen die burgerlijke
partijstelling is gericht, geenszins zich tegen de beschuldiging te verdedigen en levert
geen miskenning van het vermoeden van onschuld op. (Art. 6.3 EVRM; Art. 410, § 1, 7e
Burgerlijk Wetboek; Art. 63 Wetboek van Strafvordering.)
27 november 2007
P.2007.1117.N
nr. 584

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Voor cassatie vatbare beslissingen – Gronden van cassatie.
Het Hof van cassatie neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het
Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van
substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen (Artikelen 407, 408,
409, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 608 en 609 Gerechtelijk
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Wetboek.)
3 april 2007

P.2007.0214.N

nr. 170

Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of vermindering –
Vordering tot opschorting van de looptijd – Kamers. Verenigde kamers. Voltallige
kamers. Algemene vergadering – Dwangsom – Strafzaken – Voorziening in cassatie –
Beslissing – Kennisneming.
Van het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting
van de looptijd ervan, wordt kennis genomen door de tweede kamer van het Hof van
cassatie. (Artikelen 133 en 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek.)
4 september 2007
P.2007.0383.N
nr. 382
Verbetering van een arrest.
Het behoort tot de opdracht en de bevoegdheid van het Hof van Cassatie, buiten het geval
bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest waarbij het Hof de zaak
verwijst naar een bepaald hof, te verbeteren, indien de beslissing berust op een feitelijke
vergissing die niet aan de verzoeker tot intrekking is te wijten. (Art. 1113 Gerechtelijk
Wetboek.)
6 september 2007
C.2007.0143.N
nr. 389
Cassatiemiddel – Tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid –
Vervanging van een door het middel niet bekritiseerde reden door een rechtsgrond –
Burgerlijke zaken – Opdracht van het Hof – Belang.
Een tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, volgens welke dit
middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het Hof
verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen die
het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Verzoekschrift tot intrekking – Ondertekening door een advocaat bij het Hof van Cassatie
– Vorm.
Met toepassing van de artikelen 1079, 1080 en 1114, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek,
moet, ook in strafzaken, het verzoekschrift tot intrekking van een arrest van het Hof van
Cassatie door een advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn
10 oktober 2007
P.2007.0852.F
nr. 471
Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Beoordeling door de rechter – Toetsing –
Handelspraktijken – Verzekeringen.
Het Hof gaat na of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip kennelijk
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij een
onrechtmatig beding in de zin van de Handelspraktijkenwet 1991. (Art. 31 Wet 14 juli
1991.)
12 oktober 2007
C.2005.0520.F
nr. 477
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Controle.
De rechter oordeelt op onaantastbare wijze of de hem voorgelegde akte het beweerde feit
waarschijnlijk maakt en derhalve als een begin van bewijs door geschrift moet worden
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beschouwd waarbij het Hof bevoegd is na te gaan of de rechter dat wettelijk begrip niet
heeft miskend (Art. 1347, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
2 november 2007
C.2005.0379.F
nr. 524

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Marginale toetsing – Feitelijke strafbare gedraging – Onaantastbaar oordeel van de
feitenrechter welke gedraging in de akte van aanhangigmaking wordt bedoeld –
Feitenrechter – Akte van aanhangigmaking – Strafvordering – Strafzaken.
Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke de
strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het Hof
kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Toetsing door het Hof – Artikel 6.1 EVRM – Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter – Redelijke termijn – Overschrijding – Strafzaken.
Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat
de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet is
overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (Art. 6.1 EVRM.)
28 februari 2007
P.2006.1038.F
nr. 115
Ontvankelijkheid – Stukken door de eiser neergelegd buiten de termijn bepaald in artikel
420bis, tweede lid, Sv. – Procedurestukken die betrekking hebben op de samenstelling van
de zetel – Strafzaken.
Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd worden
buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de samenstelling
van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, uitspraak
heeft gedaan
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Cassatieberoep – Feitelijke vraag – Noodzaak tot onderzoek – Bevoegdheid van het Hof –
Grond van niet–ontvankelijkheid.
Wanneer de voor het Hof van Cassatie opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid van
het cassatieberoep een feitelijke vraag opwerpt, kan het Hof die vraag onderzoeken
aangezien de regelmatigheid van het cassatieberoep ervan afhangt.
25 mei 2007
F.2005.0057.N
nr. 277
Hoger beroep – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke organen – Onregelmatige
aanhangigmaking – Gevolgen – Verenigde kamers – Rechterlijke tucht.
Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet regelmatige
wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot vernietiging
zonder verdere uitspraak
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
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Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken – Berusting.
Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk gegeven
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt; het Hof gaat alleen na of de rechter uit de
feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft kunnen
afleiden (Artikelen 1044 en 1045 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2004.0189.N
nr. 346
Zaak aanhangig voor het Hof – Incidentele aangifte van een misdaad gepleegd door een
lid van een hof van beroep in de uitoefening van zijn ambt – Aangifte gesteund op
feitelijke elementen die niet aannemelijk worden gemaakt.
Het Hof verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van een hof van
beroep in de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de benadeelde eiser in
een zaak die voor het Hof aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke elementen die hij
aanvoert niet aannemelijk maakt (Art. 486, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2007
P.2007.0387.N
nr. 356
Misdaad gepleegd bij uitoefening van het ambt, ten laste van een magistraat van een hof
van beroep of een arbeidshof – Tweede kamer – Kamers – Bevoegdheid – Hof van
Cassatie.
Wanneer de procureur–generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de
stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een magistraat van
een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij één van deze
rechtscolleges, in de uitoefening van het ambt gepleegd, vordert de procureur–generaal bij
het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van zijn leden zou aanwijzen
als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het stellen van de
onderzoekshandelingen, hem de rechtspleging ter beschikking heeft overgezonden, maakt
de procureur–generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een schriftelijke vordering
aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie, dat in raadkamer
uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte magistraat naar de
eerste kamer van het Hof, die uitspraak zal doen over de inbeschuldigingstelling, indien er
ten aanzien van de vervolgde magistraat voldoende aanwijzingen van schuld zijn, ofwel
wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is tot verwijzing wanneer het vaststelt
dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn om een strafrechtelijke veroordeling
aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond van de kwalificaties die in aanmerking
zijn genomen of op grond van enige andere kwalificatie die aan de aangegeven feiten is
gegeven
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verbetering.
Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het Hof van
Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de
vordering van de verzoeker tot intrekking van het vernietigingsarrest, doch in
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, door
een uitlegging van zijn arrest.
6 september 2007
C.2007.0143.N
nr. 389
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Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Burgerlijke zaken.
Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen (Art. 6.1 EVRM.)
17 september 2007
C.2003.0582.N
nr. 408
Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Burgerlijke zaken.
Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen (Art. 6.1 EVRM.)
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145
Beslissingen in laatste aanleg – Overtreding van de wet.
De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof is geen wet als bedoeld in artikel 608 van het
Ger. W. (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek.)
18 oktober 2007
F.2006.0089.N
nr. 492
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Vordering gegrond op het tergend en roekeloos
karakter van het cassatieberoep – Tegenvordering – Strafzaken.
Noch de bepalingen van de artikelen 3 en 4, Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering, 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
30 oktober 2007
P.2007.0500.N
nr. 515
Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de
rechter – Toezicht van het Hof.
De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de
bewezen verklaarde misdrijven.
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Regeling van rechtsgebied – Strafzaken.
In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie
het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de
voorwaarden daartoe verenigd zijn.
5 december 2007
P.2007.1329.F
nr. 618
Beoordeling van de omvang van de vernietiging – Toepassing.
Het aan het Hof gericht verzoek te beslissen dat de gedeeltelijke cassatie ook betrekking
heeft op beslissingen die als gevolgbeslissingen van de vernietingsbeslissing worden
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beschouwd, betreft een door de verwijzingsrechter te beoordelen omvang van de cassatie
(Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek.)
10 december 2007
C.2007.0313.N
nr. 622

VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN HET
BELANG VAN DE WET
Cassatieberoep van de procureur–generaal bij het Hof – Cassatie in het belang van de
wet en zonder verwijzing – Beslissing waarbij het hof van beroep zich onbevoegd
verklaart – Onbevoegdheid gestoeld op het bestaan van twee verwijzingsbeschikkingen
voor hetzelfde – Ontoelaatbare burgerlijke partijstelling – Ontoelaatbare eerste
verwijzingsbeschikking – Onontvankelijk cassatieberoep van een procespartij.
Wanneer het cassatieberoep van de eiser tot cassatie als niet ontvankelijk wordt
verworpen, omdat hij het vereiste belang ontbeert om cassatieberoep te kunnen instellen,
vernietigt het Hof, op vordering van de procureur–generaal, in het belang van de wet en
derhalve zonder verwijzing, het arrest dat niet wettig beslist dat het hof van beroep niet
bevoegd is om kennis te nemen van een zaak omdat hetzelfde strafbaar feit ten laste van
dezelfde persoon een tweede maal verwezen werd door de raadkamer, terwijl de eerste
verwijzingsbeschikking deel uitmaakt van een rechtspleging die in haar geheel
ontoelaatbaar is omdat zij enkel gestoeld is op een ontoelaatbare burgerlijke partijstelling
15 mei 2007
P.2007.0047.N
nr. 250
Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep in het belang van de wet – Uitspraak van het
vonnis met gesloten deuren – Afstand van het cassatieberoep door de eiser –
Cassatieberoep in het belang van de wet door de procureur–generaal op de terechtzitting.
Wanneer de eiser afstand doet van zijn cassatieberoep, kan de procureur–generaal bij het
Hof van Cassatie, op de terechtzitting, in het belang van de wet, de vernietiging vorderen
van een beslissing die de regel vastgelegd in artikel 149 van de Grondwet betreffende de
uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting schendt (Art. 422 Wetboek van
Strafvordering.)
7 augustus 2007
P.2007.1106.F
nr. 375

VERNIETIGING. OMVANG
In de regel is de vernietiging beperkt tot de draagwijdte van het middel dat eraan ten
grondslag ligt (Art. 1110 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2007
C.2005.0571.F
nr. 139
Een vernietiging van een beslissing door het Hof van Cassatie brengt van rechtswege
vernietiging mee van de handelingen die het gevolg zijn van de vernietigde beslissing
6 september 2007
C.2006.0345.N
nr. 388
Vernietiging van het bestreden arrest – Arrest dat er het gevolg van is.
De vernietiging van het bestreden arrest brengt de vernietiging mee van het arrest dat het
gevolg ervan is
24 september 2007
C.2006.0094.F
nr. 427
Andere beslissing – Dezelfde rechtsgrond – Vernietiging van een beslissing.
Vernietiging van de beslissing van het arrest dat het volledige bedrag van de
onverschuldigde betaling verjaard verklaart, strekt zich uit tot de beslissing op grond
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waarvan het arbeidshof de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweerster
tegen de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij verwerpt, aangezien die
beslissingen op dezelfde onwettigheid gegrond zijn.
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Bevoegdheid van de verwijzingsrechter.
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie
komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel beperkt is
tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en
beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn. Het staat in die stand van
de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen (Art. 1110
Gerechtelijk Wetboek.)
10 december 2007
C.2007.0313.N
nr. 622

BINDENDVERKLARING
Belang.
De eiser tot bindendverklaring van het arrest toont het belang van zijn vordering niet aan,
wanneer voor de bodemrechter enkel tussen de tot bindendverklaring van het arrest
opgeroepen partij en de verweerster een geding aanhangig is gemaakt, en de verweerster,
die aansprakelijk is gesteld, die partij tot tussenkomst en vrijwaring heeft opgeroepen
voor het geval dat zij veroordeeld zou worden om de gevorderde onverschuldigde betaling
terug te betalen.
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Gevolg – Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie.
De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor de
zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen.
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 270
Gevolg – Mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie.
De mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie rechtvaardigt niet dat het voor de
zaak voor het Hof tot bindendverklaring van het arrest wordt opgeroepen.
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 480

ALLERLEI
Gezag van gewijsde – Cassatiearrest.
Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag van
gewijsde
3 mei 2007
C.2006.0032.F
nr. 220

CASSATIEBEROEP
ALGEMEEN – CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET –
Allerlei – Strafuitvoering – Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep – Beslissing tot
schorsing – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Strafzaken.
Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei
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2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
18 september 2007
P.2007.1306.N
nr. 419

BURGERLIJKE ZAKEN
Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Afstand.
De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen (Art. 1084,
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2005.0285.F
nr. 119
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep gericht tegen een partij die vreemd is aan de
bestreden beslissing.
Een cassatieberoep dat gericht is tegen een partij die vreemd is aan de bestreden beslissing
is niet ontvankelijk.
16 maart 2007
C.2006.0294.N
nr. 144
Eerste kennisgeving – Tweede kennisgeving – Eiseres – Wettige overtuiging – Begin –
Kinderbijslag – Rechterlijke beslissing – Gezinsbijslag – Vervulling – Werknemers.
Het cassatieberoep dat meer dan drie maanden na het verrichten, door de griffier, van een
eerste regelmatige kennisgeving van de beslissing overeenkomstig artikel 792, tweede en
derde lid, Ger. W., ingesteld wordt tegen een arrest inzake kinderbijslag voor
werknemers, is niet laattijdig en is derhalve ontvankelijk, wanneer de griffier een tweede
kennisgeving gericht had aan de eiseres, die niet op de hoogte was van de eerste
kennisgeving, waarnaar in de tweede kennisgeving helemaal niet verwezen werd, en de
tweede kennisgeving de eiseres in haar wettige overtuiging had kunnen sterken dat alleen
die kennisgeving haar termijn om cassatieberoep in te stellen kon doen ingaan en het
cassatieberoep minder dan drie maanden na het verrichten van de tweede kennisgeving is
ingesteld (Artikelen 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° en 2°, 704 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 792, tweede en derde lid, 1073,1e lid,1078,1079,1e lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2007
S.2006.0070.F
nr. 247
Bestreden beslissing – Betekening op een achterhaald adres – Termijn van cassatieberoep
– Begin.
De betekening van de bestreden beslissing aan de eiser in cassatie op een achterhaald
adres, terwijl uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verweerder
het juiste adres van de eiser kende, kan niet dienen als aanvang van de termijn van drie
maanden waarbinnen het cassatieberoep moet worden ingesteld. (Artikelen 42, 5° en
1073, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2007
F.2005.0057.N
nr. 277
Rechtspleging in het Frans – Exploot houdende betekening van het cassatieverzoekschrift
– Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale taalregeling van het
grondgebied – Vorm van betekening.
De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op eentalig

– 76 –
Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook de woonplaats en
de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands worden vermeld,
terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats gelegen zijn in de gemeente Voeren,
deelgemeente 's–Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de
Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en begiftigd is met
een speciale taalregeling (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
7 juni 2007
C.2006.0380.F
nr. 313
Cassatieberoep – Vernietiging – Magistraten – Beoordeling "onvoldoende" – Volgende
evaluatie – Beoordeling "onvoldoende" aangehouden – Evaluatie.
De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de
beoordeling "onvoldoende" is het gevolg van de vorige evaluatiebeslissing houdende
dezelfde beoordeling; doordat laatstgenoemde beslissing door het Hof van Cassatie
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot
vernietiging van eerstgenoemde beslissing gegrond (Artikelen 259nonies, eerste lid en
360quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2007
C.2006.0345.N
nr. 388
Wetsbepalingen – Gevolg – Middel – Niet–vermelding – Vereiste vermeldingen.
De niet–vermelding van de geschonden wetsbepalingen maakt niet het cassatieberoep,
maar het middel niet–ontvankelijk (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
7 september 2007
C.2007.0189.F
nr. 391
Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Bevoegdheid van het Hof –
Ambtshalve voorgedragen middelen.
Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen (Art. 6.1 EVRM.)
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145
Artikel 6.1 EVRM – Mogelijkheid van substitutie van motieven – Beginsel van
tegensprekelijk debat – Waarborg van eerlijk proces – Bevoegdheid van het Hof –
Ambtshalve voorgedragen middelen.
Wanneer in burgerlijke zaken het Hof overweegt dat er aanleiding zou kunnen bestaan tot
substitutie van motieven dient de zaak op een latere datum te worden verdaagd teneinde
partijen toe te laten nopens de gestelde vraag standpunt in te nemen (Art. 6.1 EVRM.)
17 september 2007
C.2003.0582.N
nr. 408
Eindbeslissing.
Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest op
de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil (Artikelen 19
en 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 270
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Eindbeslissing – Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze
enkel is toegestaan ingeval er zou worden beslist dat het arrest geen eindbeslissing bevat.
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 480
Eindbeslissing – Beslissingen onmiddellijk vatbaar voor cassatieberoep.
Er is geen grond om akte te verlenen van de afstand van het cassatieberoep, daar deze
enkel is toegestaan ingeval er zou worden beslist dat het arrest geen eindbeslissing bevat.
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 270
Middel van niet–ontvankelijkheid – Bericht aan de partijen – Verdaging van de zaak –
Bevoegdheid van het Hof – Ambtshalve onderzoek – Ambtshalve voorgedragen middelen
– Cassatieberoep.
Wanneer het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve wil onderzoeken
in zoverre het gericht is tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep, aan wie het
bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 764 van het Gerechtelijk
Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het dat de
advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen worden
verwittigd (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 480
Eindbeslissing.
Onmiddellijk cassatieberoep staat open tegen het arrest dat tegen de betwisting van de
eiser opwerpt dat de zaak niet langer bij het hof van beroep aanhangig is ten gevolge van
een vroeger eindarrest waardoor het hof zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend over
het tussen de eiser en de verweerster bestaande geschil over de weerslag van dat arrest op
de bevoegdheid die het hof nog had om uitspraak te doen over dat geschil (Artikelen 19
en 1077 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 480
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep.
Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep die
voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 480
Ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep.
Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep die
voor de bodemrechter geen partij was bij de zaak en aan wie het arrest enkel de
mededeling van de zaak beveelt, is niet ontvankelijk
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 270
Middel van niet–ontvankelijkheid – Bericht aan de partijen – Verdaging van de zaak –
Bevoegdheid van het Hof – Ambtshalve onderzoek – Ambtshalve voorgedragen middelen
– Cassatieberoep.
Wanneer het Hof de ontvankelijkheid van het cassatieberoep ambtshalve wil onderzoeken
in zoverre het gericht is tegen de procureur–generaal bij het hof van beroep, aan wie het
bestreden arrest beslist de zaak met toepassing van artikel 764 van het Gerechtelijk
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Wetboek mee te delen, beveelt het de verdaging van de zaak en beveelt het dat de
advocaten en de partijen die zonder advocaat verschenen zijn daarvan zullen worden
verwittigd (Art. 1097, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0545.F
nr. 270
Ontvankelijkheid – Vrijwillig tussenkomende partij – Geding tussen partijen – Begrip –
Conclusies – Cassatieberoep.
Tussen de partijen is een geding aangegaan wanneer uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster verzocht heeft om de wijziging van het
beroepen vonnis dat de rechtsvordering van de eiseres had toegewezen en haar in de
kosten had veroordeeld, en dat de partijen tegen elkaar conclusies hebben genomen. Het
tegen die verweerster ingestelde cassatieberoep is ontvankelijk
19 oktober 2007
C.2004.0500.F
nr. 495

STRAFZAKEN
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Verzoek tot
opheffing van een opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur
des Konings – Voorziening.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4,
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet
geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering; dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak
in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 28sexies, § 4,
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2007
P.2006.1430.N
nr. 13
Termijn voor memorie.
Niet ontvankelijk is de memorie die eiser in cassatie minder dan acht vrije dagen voor de
terechtzitting van het Hof heeft ingediend tot staving van zijn cassatieberoep in strafzaken
(Art. 420bis Wetboek van Strafvordering.)
23 januari 2007
P.2006.1468.N
nr. 41
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep – Akte van cassatieberoep – Taal van de
rechtspleging.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken, ingesteld bij akte in een andere taal
dan deze van de rechtspleging (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.)
23 januari 2007
P.2007.0075.N
nr. 42
Beslissing niet in laatste aanleg gewezen – Ontvankelijkheid – Beslissing van de
Commissie tot bescherming van de maatschappij.
De beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij, waarbij het
verzoek tot invrijheidstelling van een geïnterneerde wordt afgewezen, is niet in laatste
aanleg gewezen, zodat het cassatieberoep tegen deze beslissing niet ontvankelijk is (Art.
19bis Wet Bescherming Maatschappij; Artikelen 407 en 413 Wetboek van
Strafvordering.)
13 februari 2007
P.2006.1631.N
nr. 85
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Veroordeling in de kosten van het cassatieberoep – Cassatieberoep zonder voorwerp –
Kosten ten laste van de Staat – Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in
cassatie.
Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van het
cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep ten
laste van de Staat.
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Termijn van cassatieberoep – Arrest dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde
niet ontvankelijk verklaart – Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging –
Raadkamer.
Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het
hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart,
moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak (Art. 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie.
Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt tot het
verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder
uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder voorwerp is
geworden
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in cassatie.
Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt, leidt
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de beslissing die de burgerrechtelijk
aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie ingestelde
vordering, zonder uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder
voorwerp is geworden.
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Cassatieberoep – Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschappij – Rechtspleging
– Ontvankelijkheid – Cassatiemiddelen – Bijstand van een advocaat – Neerlegging van
een memorie – Beslissing.
Uit de artikelen 19ter en 28 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de
maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele
strafbare feiten, volgens dewelke de geïnterneerde zelf geen cassatieberoep kan instellen
en hij altijd moet bijgestaan worden door een advocaat, volgt dat de geïnterneerde slechts
een memorie met cassatiemiddelen kan neerleggen voor zover een advocaat die
ondertekent (Artikelen 19ter en 28 Wet Bescherming Maatschappij.)
20 februari 2007
P.2006.1633.N
nr. 105
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Hoger beroep van de procureur des Konings – Voorlopige hechtenis – Ontvankelijkheid –
Beschikking waaruit de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt –
Hervorming van de bestreden beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de
inverdenkinggestelde aangehouden blijft – Regeling van de rechtspleging – Voorziening –
Raadkamer.
Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft (Artikelen
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0377.N
nr. 172
Ontvankelijkheid – Geen beslissing over de herstelvordering – Voorziening tegen de
beslissing op strafgebied – Stedenbouw.
De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Ontvankelijkheid – Geen eindbeslissing over de herstelvordering uitgeoefend door het
openbaar ministerie – Voorziening tegen andere beslissingen van civielrechtelijke aard –
Stedenbouw.
Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Ontvankelijkheid – Geen eindbeslissing over de herstelvordering uitgeoefend door het
openbaar ministerie – Voorziening tegen andere beslissingen van civielrechtelijke aard –
Stedenbouw.
Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Ontvankelijkheid – Eindbeslissing – Geen beslissing over de herstelvordering –
Voorziening tegen de beslissing op strafgebied – Stedenbouw.
De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat de strafvordering niet ontvankelijk
verklaart – Zelfde arrest dat een deel van de rechtspleging nietig verklaart – Zelfde arrest
dat vaststelt dat de procedure op grond van artikel 61ter, Wetboek van Strafvordering
zonder voorwerp is – Onderzoeksgerechten – Aard van de beslissing.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling van
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de klager en vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, bepaalde stukken
van de strafrechtspleging nietig verklaart en de verwijdering ervan uit het strafdossier en
de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van
Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van artikel 61ter,
Wetboek van Strafvordering zonder voorwerp is geworden, is een eindbeslissing.
(Artikelen 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een
opsporingshandeling – Voorziening.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep
tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek tot
opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen is een voorbereidend
arrest, waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst
cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt
onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering (Artikelen 28sexies en 416 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0124.N
nr. 169
Onmiddellijk cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Beslissing tot verdeling van de
hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding aan de burgerlijke partij.
Tegen de beslissing waarbij de strafrechter vaststelt in hoeverre partijen, die hoofdelijk tot
betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij waren veroordeeld, onderling in
deze veroordeling zullen bijdragen, kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld
ofschoon de beslissing over de omvang van de schade geen eindbeslissing is (Impliciete
oplossing)
4 april 2007
P.2006.1345.F
nr. 174
Ontvankelijkheid – Strafuitvoering – Neerlegging van een memorie ter griffie – Stuk
neergelegd ter rechtszitting – Cassatiemiddelen – Vonnis – Voorwaardelijke
invrijheidstelling.
Zijn niet ontvankelijk de door de eiser buiten de vijf dagen na de datum van het
cassatieberoep ter griffie van het Hof neergelegde memorie en de ter rechtszitting
neergelegde "pleitnota". (Art. 97, § 1, tweede zin Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 april 2007
P.2007.0370.N
nr. 176
Beslissing bij verstek t.a.v. burgerlijke partij – Geen betekening – Ontvankelijkheid –
Cassatieberoep voor het verstrijken van de verzettermijn.
Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde wordt
ingesteld, wanneer niet blijkt dat de bestreden beslissing, die ten aanzien van de
burgerlijke partij bij verstek werd gewezen en voor verzet vatbaar is, aan deze burgerlijke
partij werd betekend en dientengevolge evenmin dat voor haar de gewone termijn van
verzet tegen deze beslissing verstreken is (Art. 413 Wetboek van Strafvordering.)
17 april 2007
P.2007.0013.N
nr. 187
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Ontvankelijkheid – Stukken door de eiser neergelegd buiten de termijn bepaald in artikel
420bis, tweede lid, Sv. – Procedurestukken die betrekking hebben op de samenstelling van
de zetel.
Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd worden
buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de samenstelling
van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking heeft, uitspraak
heeft gedaan
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet toekenning van de opschorting van de uitspraak
– Regeling van de rechtspleging.
Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van de uitspraak
in het stadium van de regeling van de rechtspleging niet kan worden toegekend, nu dat
arrest geen eindbeslissing is (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
24 april 2007
P.2007.0061.N
nr. 205
Artikel 292, Gerechtelijk Wetboek – Neerlegging van de beschikking van de raadkamer na
verstrijken van de termijn om de memorie neer te leggen – Wettigheid van het bestreden
arrest – Gevolgen – Toetsing.
Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd
overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn memorie neer te leggen,
wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser niet het
volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te leggen,
aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het bestreden
arrest aan artikel 292, Gerechtelijk Wetboek te toetsen, hem niet heeft belet om te
vorderen dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst.
2 mei 2007
P.2007.0085.F
nr. 218
Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsmandaat – Verzoek tot invrijheidstelling –
Voorziening – Raadkamer – Beschikking.
Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling
overeenkomstig artikel 20, § 3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet in vrijheid gestelde verdachte hoger beroep
open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks cassatieberoep.
(Art. 20, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
8 mei 2007
P.2007.0622.N
nr. 233
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest
dat het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Ontvankelijkheid – Onmiddellijk
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde – Beschikking van de raadkamer die oordeelt
dat de zaak niet in staat van wijzen is.
Voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de
inverdenkinggestelde wordt ingesteld voor het eindarrest tegen het arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer,
die oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen is, terecht niet ontvankelijk verklaart.
(Artikelen 135, § 2, en 416 Wetboek van Strafvordering.)
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
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Regelmatigheid – Burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter.
Een burgerlijke partij kan slechts opkomen tegen de beslissing waarbij de strafvordering,
ingesteld door de vordering van het openbaar ministerie niet ontvankelijk wordt verklaard,
voor zover zijzelf regelmatig in hoedanigheid van burgerlijke partij kan optreden, en zij
daartoe het vereiste belang vertoont
15 mei 2007
P.2007.0047.N
nr. 250
Herstelmaatregelen – Afzonderlijke beslissing over straf en herstelmaatregel –
Stedenbouw – Onmiddellijk cassatieberoep.
De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf heeft
voor gevolg dat de beslissing over de straf voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is
zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist (Art. 416
Wetboek van Strafvordering.)
22 mei 2007
P.2006.1692.N
nr. 265
Advocaat – Cassatieberoep van de burgerlijke partij.
Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke partij
door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie of die geen houder is van
een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar vordering
gedeeltelijk verwerpt en de afstand van haar cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met
een afstand van haar vordering; het Hof slaat evenmin acht op de intrekking door de
voormelde advocaat van de middelen die deze in zijn memorie aanvoert, wanneer zij
kennelijk met die afstand samenhangt
30 mei 2007
P.2007.0243.F
nr. 283
Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Neerlegging.
Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
6 juni 2007
P.2007.0689.F
nr. 310
Gevolgen – Niet–ontvankelijkheid.
De niet–ontvankelijkheid van een cassatieberoep tegen de beslissing die de vordering niet
ontvankelijk verklaart, tot verlaging van het bedrag van de borgsom waartoe in het kader
van een voorlopige invrijheidstelling is beslist, staat niet toe te onderzoeken of deze
beslissing wel voldoet aan de eerbiediging van het recht op een daadwerkelijk
rechtsmiddel dat bij artikel 13, EVRM is gewaarborgd, aangezien een dergelijk onderzoek
de grondslag van het cassatieberoep raakt
6 juni 2007
P.2007.0454.F
nr. 309
Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Neerlegging.
Het

cassatieberoep

van

het

openbaar

ministerie

tegen een

vonnis

van

de

– 84 –
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
6 juni 2007
P.2007.0689.F
nr. 310
Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Verzoek tot
verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend onderzoek – Borgsom –
Invrijheidstelling onder borgtocht.
Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen 31,
§§ 1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld
6 juni 2007
P.2007.0454.F
nr. 309
Betekening – Stukken – Strafuitvoeringsrechtbank – Cassatieberoep van het openbaar
ministerie – Neerlegging.
Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het Hof
de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd. (Art. 418, eerste lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
6 juni 2007
P.2007.0689.F
nr. 310
Cassatieberoep van de beklaagde – Overlijden van de beklaagde tijdens de procedure in
cassatie.
Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof over de bestreden
beslissing uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp
12 juni 2007
P.2007.0270.N
nr. 320
Cassatieberoep – Beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank – Indieningstermijn –
Memorie.
Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen buiten
de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, § 1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald.
20 juni 2007
P.2007.0730.F
nr. 340
Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel –
Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – Cassatieberoep door
een verklaring aan de directeur van de gevangenis.
Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld
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door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de directeur
van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk
20 juni 2007
P.2007.0803.F
nr. 342
Cassatieberoep – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Voorlopige hechtenis –
Ontvankelijkheid – Niet ontvankelijk hoger beroep – Handhaving van de voorlopige
hechtenis met een afzonderlijke beschikking – Beschikking tot verwijzing – Regeling van
de rechtspleging – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar
voor cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart van de
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis,
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd
bij de wet van 31 mei 2005.)
27 juni 2007
P.2007.0904.F
nr. 364
Cassatieberoep – Veroordeelde – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Aanvang –
Beslissingen.
Om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en
van de strafuitvoeringsrechtbank, beschikt de veroordeelde over een termijn van
vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis bij
gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats.
(Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Art. 53bis, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2007
P.2007.0773.F
nr. 362
Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Vorm van betekening.
Het beroep in cassatie ingesteld door het openbaar ministerie tegen een arrest of een
vonnis dat in laatste aanleg in criminele, correctionele of politiezaken is gewezen, wordt
betekend door de afgifte van een afschrift van de akte van cassatieberoep aan de partij
tegen wie het beroep gericht is (Art. 418, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
3 juli 2007
P.2007.0818.F
nr. 369
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Wet Strafuitvoering – Termijn voor neerlegging van memorie.
Niet ontvankelijk want laattijdig is de memorie in cassatie neergelegd na het verstrijken
van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep. (Art. 97, § 1 Wet 17
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mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1166.N
nr. 378
Strafuitvoeringswet – Wettelijke regeling voor het neerleggen van een memorie –
Overmacht.
De wettelijke regeling in de Strafuitvoeringswet voor het neerleggen van een memorie is
duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet konden
verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in te
dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren. (Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
4 september 2007
P.2007.1276.N
nr. 386
Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Dwangsom – Voorziening in
cassatie – Beslissing.
Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is.
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0383.N
nr. 382
Kamer van inbeschuldigingstelling – Afwijzing van het verzoek tot opschorting – Regeling
van de rechtspleging.
Art. 416 Sv. staat geen onmiddellijk cassatieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over het bestaan
van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van de uitspraak van de
veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt (Art. 135, § 2 Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering.
Tegen de beslissing van de appelrechters dat de "Belgische rechtbanken bevoegd" zijn
ingevolge artikel 1, e), van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen,
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, staat onmiddellijk cassatieberoep open
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – WAM–verzekeraar – Aard van de
beslissing.
De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar al dan niet tot dekking is
gehouden is een beslissing die valt onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het
tweede lid van artikel 416, Wetboek van Strafvordering, zodat het onmiddellijk
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cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is
18 september 2007
P.2007.0116.N

nr. 413

Ontvankelijkheid – Arrest dat over de burgerlijke vordering deels een eindbeslissing
inhoudt en deels een niet–definitieve beslissing inhoudt – Voorziening.
Een arrest waarbij de appelrechters enerzijds de vordering van de eisers tegen de
verweerster ongegrond verklaren in zoverre zij strekt tot betaling van een vervallen en
opeisbare schuld en anderzijds de verweerster veroordelen tot betaling van een voorschot
uit hoofde van bijkomende kosten en de zaak voor verdere afhandeling van die schadepost
naar de eerste rechter verwijzen is geen eindbeslissing zodat het cassatieberoep daartegen
niet ontvankelijk is (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2007
P.2006.1531.N
nr. 429
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de burgerlijke partij – Arrest dat
het hoger beroep ontvankelijk verklaart – Cassatieberoep van de inverdenkinggestelde –
Verwijzing van de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank – Aanvang van
de termijn – Raadkamer.
De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep van de burgerlijke partij tegen de
beschikking van verwijzing door de raadkamer ontvankelijk verklaart, begint te lopen
vanaf de uitspraak van dat arrest, aangezien geen enkele wettelijke bepaling de betekening
ervan oplegt
2 oktober 2007
P.2007.1308.N
nr. 449
Gevolg – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie.
Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot
gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft en het
cassatieberoep in zoverre geen bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de
beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering
9 oktober 2007
P.2007.0381.N
nr. 463
Gevolg – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie.
Het overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie, vooraleer de bestreden beslissing op de
strafvordering in kracht van gewijsde is gegaan, heeft het verval van de strafvordering tot
gevolg, waardoor de beslissing op de strafvordering zonder uitwerking blijft en het
cassatieberoep in zoverre geen bestaansreden meer heeft; het cassatieberoep van de
beklaagde behoudt een bestaansreden in zoverre het gericht is tegen de beslissing over de
burgerlijke rechtsvordering
9 oktober 2007
P.2007.0381.N
nr. 463
Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste aanleg gewezen.
De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing).
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis.
Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een
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verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Onderzoeksrechter –
Verzoek tot opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag
tot onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking.
Is ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater, Wetboek
van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van
artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te doen over de
regelmatigheid van de rechtspleging. (Artikelen 61quater en 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Persoon benadeeld door een
onderzoekshandeling m.b.t. zijn goederen – Verzet tegen de beslissing tot vervreemding
van een goed – Cassatieberoep – Beslissing.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk wanneer het vóór de eindbeslissing is ingesteld
tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die, met toepassing van artikel
61sexies Sv., beslist dat het verzet van de eiser tegen de geplande vervreemding zonder
belang is en het hoger beroep dat hij had ingesteld tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter die met toepassing van het voormelde artikel is gewezen, zonder
grondslag verklaart (Artikelen 61sexies et 416 Wetboek van Strafvordering.)
17 oktober 2007
P.2007.1304.F
nr. 489
Voorwerp en draagwijdte van het rechtsmiddel – Dubbelzinnigheid – Vermeldingen.
De akte van cassatieberoep moet ondubbelzinnig het voorwerp en de draagwijdte van het
rechtsmiddel duidelijk maken; wanneer de verklaring van cassatieberoep niet in
bewoordingen is gesteld die toestaan om het voorwerp ervan te vatten, is het
cassatieberoep niet ontvankelijk
31 oktober 2007
P.2007.1371.F
nr. 522
Burgerlijke partij – Verweerder – Overlijden vóór de instelling van het cassatieberoep –
Burgerlijke belangen – Cassatieberoep van de beklaagde.
Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest dat uitspraak doet over de
regeling van de burgerlijke belangen en dat gericht is tegen een burgerlijke partij die
overleden is vooraleer het cassatiegeding is ingesteld, is geldig ingesteld tegen diens
erfgenaam die verklaart dat hij het geding voortzet, wanneer uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser weet had van dat overlijden
7 november 2007
P.2007.0448.F
nr. 531
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en – Doel van deze controle – Arrest waarbij de kamer
van inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering,
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden

– 89 –
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
13 november 2007
P.2007.1190.N
nr. 551
Beslissing om regelmatigheid van bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
alsnog te laten controleren – Doel van deze controle – Feitenrechter.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering,
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
13 november 2007
P.2007.1190.N
nr. 551
Aanvang van de termijn – Op verstek gewezen en niet voor verzet openstaande beslissing.
Het cassatieberoep tegen een bij verstek gewezen doch niet voor verzet openstaande
beslissing, moet worden ingesteld vóór het verstrijken van de termijn van vijftien dagen,
die ingaat na de dag van de betekening van de beslissing, ook al was de betekening niet
aan de beklaagde in persoon gedaan
14 november 2007
P.2007.1041.F
nr. 552
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal
in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van
toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Kamer van
inbeschuldigingstelling die zich onbevoegd verklaart omdat de strafvordering niet is
ingesteld – Voorrecht van rechtsmacht – Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing).
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis
te nemen van het verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd
op vordering van de procureur–generaal bij het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek
van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art.
479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat:–in geval van voorrecht
van rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld–het
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat,
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering,
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is geen arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539
Wetboek van Strafvordering en het is evenmin een eindbeslissing of een beslissing die
uitspraak doet in een der andere gevallen bedoeld in art. 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering
4 december 2007P.2007.0813.Ncassatieberoep om een andere reden niet ontvankelijk is
(Zie Cass., 8 dec. 1992, A.R. 6639,nr. A.C., 1991–92, nr. 776; 7 sept. 1994, A.R.
P.94.0381.F, A.C., 1994, nr. 361.608
Onderzoek gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. –
Verzoekschrift strekkende tot het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136,
tweede lid, Sv. – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd
verklaart – Voorrecht van rechtsmacht – Toepassing.
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat,
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering
4 december 2007
P.2007.0813.N
nr. 608
Ontvankelijkheid – Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door
de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift strekkende tot
het uitoefenen van toezicht op het onderzoek – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding
door de feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als
kennelijk niet–ontvankelijkheid – Cassatieberoep tegen het tussenarrest – Voorrecht van
rechtsmacht – Tussenarrest.
Het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep tegen een
eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit onderzoeksgerecht
zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op grond van artikel 136,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het verloop van een
onderzoek dat geopend werd op vordering vande procureur–generaal bij het hof van
beroep op grond van artikel 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij
de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek bedoelde
hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende werking kan
hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering zodat er geen
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reden is de zaak af te splitsen, doet geen uitspraak over de bevoegdheid van het hof van
beroep om kennis te nemen van de strafvordering met toepassing van de artikelen 479 en
volgende Wetboek van strafvordering en oordeelt evenmin over de samenhang krachtens
dewelke de daders van samenhangende misdrijven met het misdrijf waarvoor de
ambtenaar van de hoedanigheid als vermeld in voormeld artikel 479 wordt vervolgd, met
toepassing van artikel 482bis van hetzelfde wetboek samen met die ambtenaar worden
vervolgd en berecht; dergelijk arrest is derhalve geen arrest inzake bevoegdheid als
bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek van Strafvordering en het is
evenmin een eindbeslissing of een beslissing die uitspraak doet in een der andere gevallen
bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
4 december 2007
P.2007.1207.N
nr. 612
Rechtspleging voor het hof van beroep – Onderzoek gevorderd door de procureur–
generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Artikel 136, tweede lid, Sv. – Dagvaarding
door de feitenrechter in toepassing van artikel 479 Sv. – Navolgend arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart – Cassatieberoep tegen het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling – Eerder cassatieberoep beschouwd als
kennelijk niet–ontvankelijkheid – Voorrecht van rechtsmacht – Tussenarrest –
Toepassing.
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen
4 december 2007
P.2007.1207.N
nr. 612
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een ander rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is net het
gevalvoor het tussenarrest waarbij het hof van beroep oordeelt dat eisers cassatieberoep
tegen een eerder arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij dit
onderzoeksgerecht zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van een verzoek om, op
grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit te oefenen op het
verloop van een onderzoek dat geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij
het hof van beroep op grond art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de
betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in artikel 479 van hetzelfde wetboek
bedoelde hoedanigheid, kennelijk niet ontvankelijk is en derhalve geen schorsende
werking kan hebben op het verloop van de door de dagvaarding ingestelde strafvordering
zodat er geen reden is de zaak af te splitsen
4 december 2007
P.2007.1207.N
nr. 612
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Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, indien de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie ontstaat, dat enkel door een regeling
van rechtsgebied kan worden beëindigd; dit is niet het geval voor het arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van het
verzoek om, op grond van art. 136, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, toezicht uit
te oefenen op het verloop van het onderzoek dat geopend werd op vordering van de
procureur–generaal bij het hof van beroep op grond van art. 480 Wetboek van
Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een persoon met een in art. 479
van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat: –in geval van voorrecht van
rechtsmacht er geen wettelijke saisine is zolang de strafvordering niet is ingesteld –het
verzoek van de procureur–generaal aan de eerste voorzitter tot het aanstellen van een
raadsheer–onderzoeksrechter voor een onderzoek tegen een persoon die voorrecht van
rechtsmacht heeft en tegen de eventuele mededaders of medeplichtigen de strafvordering
niet instelt–alleen de procureur–generaal met een beslissing tot vervolging de
strafvordering kan instellen bij de beëindiging van het strafonderzoek door de raadsheer–
onderzoeksrechter–de raadsheer–onderzoeksrechter enkel verantwoording verschuldigd is
aan de eerste voorzitter en de procureur–generaal–hieruit volgt dat er in dergelijk geval
geen inverdenkingstelling in de zin van art. 61bis Wetboek van Strafvordering bestaat,
evenmin als de mogelijkheid van toezicht krachtens art. 136 Wetboek van Strafvordering
4 december 2007
P.2007.0813.N
nr. 608
Er bestaat slechts een geschil inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede
lid, en 539 Wetboek van Strafvordering, wanneer de rechter die kennisneemt van de
strafvordering zich de bevoegdheid van een andere rechter toeeigent of zich onbevoegd
verklaart, zodat daaruit een geschil over jurisdictie kan ontstaan dat de rechtsgang
belemmert en enkel door een regeling van rechtsgebied kan worden beëindigd
Cassation en matière répressive, R.P.D.B., Brussel, Bruylant, 2006, nrs. 195 en 216. 4
december 2007
P.2007.1163.N
nr. 611
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Aard van een dergelijke beslissing – Onderzoek
gevorderd door de procureur–generaal in toepassing van artikel 480 Sv. – Verzoekschrift
strekkende tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen – Afwijzing door de
raadsheer–onderzoeksrechter – Arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich
zonder rechtsmacht verklaart – Voorrecht van rechtsmacht.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich zonder rechtsmacht verklaart
om kennis te nemen van het hoger beroep tegen een beschikking genomen in toepassing
van art. 61quinquies Wetboek van Strafvordering in het kader van een onderzoek dat
geopend werd op vordering van de procureur–generaal bij het hof van beroep op grond
van art. 480 Wetboek van Strafvordering wegens de betrokkenheid bij de feiten van een
persoon met een in art. 479 van hetzelfde wetboek bedoelde hoedanigheid, op grond dat
de aanstelling van een onderzoeksrechter door de eerste voorzitter met toepassing van
voormeld art. 480 Wetboek van Strafvordering, de strafvordering niet instelt zodat de
kamer van inbeschuldigingstelling zich over de strafvordering niet kan uitspreken, is geen
arrest inzake bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 416, tweede lid, en 539 Wetboek
van Strafvordering; het is evenmin een eindbeslissing en doet evenmin uitspraak in een
der andere gevallen bedoeld in art. 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
4 december 2007
P.2007.1163.N
nr. 611
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel
bedoelde gevallen
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Beschikking tot
schorsing van het elektronisch toezicht.
Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt van het
aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht staat geen
cassatieberoep open. (Art. 96 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
26 december 2007
P.2007.1762.N
nr. 662

BELASTINGZAKEN
Onregelmatigheid – Afschrift van een belastingreglement – Eensluidende verklaring –
Mogelijkheid tot betwisting voor het Hof.
De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten dat de
door de gemeente als eiseres overgelegde kopie van een gemeentelijk belastingreglement
niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring gevoegd bij de
kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt dat die
conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting
werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artikelen 109 en 126, 4°
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
19 januari 2007
F.2005.0033.N
nr. 32
Verzoekschrift – Toepassing in de tijd – Bevoegde griffie – Inkomstenbelastingen –
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
De voorzieningen in cassatie tegen de arresten die gewezen zijn op de voorzieningen die
vóór 1 maart 1999 bij het hof van beroep zijn ingesteld, worden helemaal geregeld
volgens de artikelen 386 en 391 W.I.B. 1992, zoals ze van toepassing waren vóór de
opheffing ervan bij artikel 34 wet van 15 maart 1999, en het verzoekschrift aan het Hof
van Cassatie dat vooraf aan de verweerder werd betekend en het exploot van de
betekening moeten op straffe van verval ter griffie van het hof van beroep worden
afgegeven (Art. 11, eerste lid Wet 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in
fiscale geschillen; Art. 97, negende lid Wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting in
fiscale geschillen; Art. 388, tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 juni 2007
F.2006.0050.F
nr. 329
Cassatieberoep – Gewestbelastingen – Betwisting inzake de leegstandheffing –
Verplichting tot betekening – Vlaams Gewest – Sanctie.
Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het hof van
beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding van de
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet, op straffe van
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onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is
gericht. (Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39 Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.)
18 oktober 2007
F.2006.0097.N
nr. 493
Ondertekening.
Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie van
antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en
neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat door een
ambtenaar van een belastingadministratie mag worden ondertekend en neergelegd
(Artikelen 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007
F.2006.0028.N
nr. 575

ALLERLEI
Rechtsbijstand – Persoon door wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen tegen de
beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur–generaal bij het hof van
beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de wet
bepaalde geval (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2007
P.2007.0661.N
nr. 280

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepalingen – Vereiste vermeldingen.
Niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat een voorziening als bedoeld in een
bepaling van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, die het aanwijst, volgens de Belgische wetgever bij de kamer van
inbeschuldigingstelling moet worden ingesteld en dat de rechter in kort geding niet
bevoegd is om kennis te nemen van een op die bepaling gegronde voorziening zonder
evenwel de schending aan te voeren van de wetsbepalingen waarbij die rechtscolleges
bevoegd verklaard worden (Art. 1080 Gerechtelijk Wetboek.)
15 maart 2007
C.2004.0505.F
nr. 137
Motiveringsgebrek – Vaststelling van feiten door de rechter – Onwettige wetstoepassing
op die feiten – Redenen van de vonnissen en arresten.
De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door hem
vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek in de
zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid (Art. 149 Grondwet 1994.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306

BURGERLIJKE ZAKEN
Aard – Dwingende wet – Landverzekering – Overeenkomst – Ontvankelijkheid –
Vervalbeding.
Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
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Ontvankelijkheid – Wraking – Oproepverplichting – Verzuim.
Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid van de
procedure van wraking, omdat de tegenpartij niet werd opgeroepen om tegenspraak te
voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij deze kritiek niet
ontvankelijk (Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2006.0012.N
nr. 22
Rechter op verwijzing – Draagwijdte – Arrest tot verwijzing – Geschonden
wetsbepalingen – Miskenning – Grenzen – Aanhangigmaking.
Schending van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmacht van
de rechter naar wie een zaak na cassatie wordt verwezen levert op zichzelf een voldoende
grond tot vernietiging op indien het middel gegrond was in zoverre het aan het bestreden
arrest verwijt dat het de draagwijdte miskent van het arrest op verwijzing en derhalve de
mate waarin de zaak bij de rechter op verwijzing aanhangig is (Art. 1110 Gerechtelijk
Wetboek.)
15 maart 2007
C.2005.0571.F
nr. 139
Ontvankelijkheid – Middel gericht tegen een reden van de beslissing – Overtollige reden
wegens andere vergeefs bekritiseerde redenen die de beslissing gronden.
Het middel, dat kritiek uitoefent op de reden dat de exceptie van onbevoegdheid van de
vrederechter in limine litis door een van de partijen of ambtshalve door de vrederechter
moest worden opgeworpen, terwijl de appelrechters de exceptie van onbevoegdheid,
gegrond op de onbevoegdheid van de eerste rechter, onderzocht hebben, is gericht tegen
een overtollige overweging van het bestreden vonnis; het is bijgevolg ontbloot van belang
en dus niet ontvankelijk
18 juni 2007
C.2006.0061.F
nr. 334
Ontvankelijkheid – Tevergeefs bekritiseerde redenen – Op die redenen gegronde
beslissing – Andere bekritiseerde reden.
Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd,
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van de
beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet
ontvankelijk is
18 juni 2007
C.2005.0058.F
nr. 333
Ontvankelijkheid – Middel dat bepaalde gronden van de beslissing bekritiseert – Middel
dat overtollige overwegingen bekritiseert – Verwerping.
Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel dat gericht is tegen overtollige
overwegingen, daar de beslissing van het arrest naar recht verantwoord is door de redenen
die vergeefs worden bekritiseerd in het andere middel
21 september 2007
C.2005.0229.F
nr. 422
Ontvankelijkheid – Middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van de akten –
Beslissing gewezen zoals zij had moeten gewezen zijn indien de bewijskracht niet was
miskend.
Niet ontvankelijk is het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van
de akten, wanneer de bestreden beslissing over de tegen de vordering van de verweerster
aangevoerde middelen uitspraak heeft gedaan zoals zij dat had moeten doen indien de
bewijskracht niet was miskend
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21 september 2007

C.2005.0590.F

nr. 425

Wijziging – Vervanging van redenen – Bevoegdheid van het Hof – Grond van niet–
ontvankelijkheid – Beslissing.
Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing te
vervangen door rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord, toch
kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen.
28 september 2007
C.2006.0180.F
nr. 441
Tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid – Vervanging van een
door het middel niet bekritiseerde reden door een rechtsgrond.
Een tegen het middel opgeworpen grond van niet–ontvankelijkheid, volgens welke dit
middel geen belang heeft, kan niet worden aangenomen, wanneer de verweerder het Hof
verzoekt om een reden die het middel niet bekritiseert, door een andere te vervangen die
het bekritiseerde dictum verantwoordt, terwijl het Hof daartoe niet bevoegd is
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Uitlegging van een rechtshandeling door de bestreden beslissing – Middel dat een andere
uitlegging van die rechtshandeling veronderstelt.
Het middel dat veronderstelt dat de bestreden beslissing een rechtshandeling uitlegt in een
betekenis die niet deze is welke de beslissing heeft aangenomen, mist feitelijke grondslag
8 oktober 2007
C.2006.0550.F
nr. 459
Tegenstrijdig middel.
Het middel is tegenstrijdig en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het betoogt dat art. 694
Burgerlijk Wetboek niet het bestaan van een eerdere erfdienstbaarheid vereist maar alleen
het bestaan van een zichtbaar teken van erfdienstbaarheid, maar de bestreden beslissing,
die de toepassing van die bepaling weigert, verwijt het bestaan van een dergelijk zichtbaar
teken van erfdienstbaarheid niet vast te stellen.
8 oktober 2007
C.2006.0550.F
nr. 459
Ontvankelijkheid – Geen vaststelling – Bepaling van openbare orde – Vereiste feitelijke
gegevens.
Zelfs al heeft een middel betrekking op een bepaling van openbare orde, toch is het nieuw
en derhalve niet ontvankelijk wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de partij voor de feitenrechter enig feit heeft aangevoerd dat met die
bepaling verband houdt en uit de bestreden beslissing evenmin blijkt dat zij feitelijke
gegevens heeft vastgesteld die hierop betrekking hebben
9 november 2007
C.2007.0093.F
nr. 543
Ontvankelijkheid – Middel tegen de regelmatigheid van de samenstelling van de
rechtbank – Bestreden beslissing naar recht verantwoord.
Het belang van het middel dat opkomt tegen de regelmatigheid van de samenstelling van
de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen, kan niet in het gedrang komen door
de omstandigheid dat de beslissing van dat vonnis om het hoger beroep niet–ontvankelijk
te verklaren, naar recht verantwoord zou zijn.
23 november 2007
C.2006.0493.F
nr. 580
Middel dat de schending van één enkele wettelijke bepaling aanvoert – Middel dat twee
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grieven uit – Wettelijke bepaling niet opnieuw opgegeven na de vermelding van een grief.
De verplichting om in een middel of in een onderdeel van een middel voor elke grief de
geschonden wettelijke bepaling op te geven, is zonder voorwerp wanneer die grieven
betrekking hebben op eenzelfde wettelijke bepaling die, vanuit verschillende oogpunten,
volgens de eiseres in cassatie meermaals is geschonden.
3 december 2007
C.2007.0033.F
nr. 605
Ontvankelijkheid – Opgeheven bepaling.
Het middel is ontvankelijk wanneer het de schending aanvoert van een verordenende
bepaling die weliswaar sindsdien is opgeheven, maar die wel van kracht was op het
tijdstip van ontstaan van het litigieuze recht
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Ontvankelijkheid.
Niet ontvankelijk is het middel dat opkomt tegen de feitelijke beoordeling door de
feitenrechter van de noodzaak al dan niet een aanvullende onderzoeksmaatregel te
bevelen
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654
Raad van State – Verwerping van de door de eiseres opgeworpen exceptie van
onbevoegdheid – Verwerping van een door de eiseres opgeworpen exceptie van niet
ontvankelijkheid zonder verband met de bevoegdheid van de R.S. – Beslissing die
machtsoverschrijding van de eiseres bewezen verklaart.
De omstandigheid dat het bestreden arrest van de Raad van State een andere exceptie van
niet ontvankelijkheid verwerpt die de eiser in cassatie had opgeworpen tegen het beroep
van de verweerder in cassatie, maar die geen verband hield met de bevoegdheid van de
Raad van State en de verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad en de hoven en
rechtbanken van de rechterlijke orde, en dat het, bij de uitspraak over de gegrondheid van
dat beroep, machtsoverschrijding bewezen verklaart die het herstel van de bestreden akte
verhindert, brengt het belang van de eiseres om kritiek te uiten op de beslissing over haar
exceptie van onbevoegdheid niet in het gedrang
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Ontvankelijkheid.
Het middel is ontvankelijk wanneer het wetsbepalingen aanwijst waarvan de schending op
zichzelf tot cassatie kon leiden, indien het middel gegrond was.
21 december 2007
C.2006.0155.F
nr. 660

STRAFZAKEN
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de bezwaren –
Middel dat de bestreden beslissing verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben
– Regeling van de rechtspleging.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval van
vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing
verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben verklaard, zonder belang en,
bijgevolg, niet ontvankelijk.
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14 februari 2007

P.2006.1594.F

nr. 91

Feitelijk gegeven – Vaststelling – Ongeldig makend gerechtelijk verleden – Verlenen van
het uitstel – Bevoegdheid van het Hof.
Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat uitstel
wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de betrokkene
vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet
bevoegd is
14 februari 2007
P.2006.1473.F
nr. 89
Ontvankelijkheid – Middel dat de schending van de rechtspraak aanvoert – Middel dat de
schending van een ministeriële omzendbrief aanvoert.
Levert geen ontvankelijk cassatiemiddel op de aangevoerde schending van de vaste
rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van cassatie of van een ministeriële
omzendbrief
3 april 2007
P.2007.0214.N
nr. 170
Herkwalificatie van de feiten.
Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat voor het eerst voor het Hof
aanvoert dat er geen identiteit bestaat tussen de feiten waarvoor de beklaagde is
gedagvaard en deze die het voorwerp uitmaken van de herkwalificatie door de
feitenrechter
24 april 2007
P.2006.1570.N
nr. 204
Artikel 6.1 EVRM – Redenen tot wraking – Onpartijdige rechter.
Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet
had
30 mei 2007
P.2007.0198.F
nr. 281
Afstand van de middelen – Afstand gepaard gaande met de afstand van het cassatieberoep
– Memorie – Cassatieberoep van de burgerlijke partij.
Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep van een burgerlijke partij
door een advocaat die geen advocaat is bij het Hof van Cassatie of die geen houder is van
een bijzondere volmacht, gegeven het feit dat het bestreden arrest haar vordering
gedeeltelijk verwerpt en de afstand van haar cassatieberoep in dat geval gelijkstaat met
een afstand van haar vordering; het Hof slaat evenmin acht op de intrekking door de
voormelde advocaat van de middelen die deze in zijn memorie aanvoert, wanneer zij
kennelijk met die afstand samenhangt
30 mei 2007
P.2007.0243.F
nr. 283
Ontvankelijkheid – Middel enkel gericht tegen sommige van die misdrijven – Keuze van
de straf en de strafmaat gesteund op alle bewezenverklaarde misdrijven – Verschillende
misdrijven – Een enkele straf.
Wanneer één enkele straf is uitgesproken wegens verschillende misdrijven, is het middel,
dat enkel gericht is tegen sommige van die misdrijven, ontvankelijk, hoewel de
uitgesproken straf naar recht verantwoord blijft door het bewezen verklaren van een ander
misdrijf, indien uit de redenen van de bestreden beslissing blijkt dat bij de vaststelling van
die straf alle feiten in aanmerking zijn genomen (Artikelen 411 en 414 Wetboek van
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Strafvordering.)
5 juni 2007

P.2007.0245.N

nr. 298

Ontvankelijkheid – Bestreden arrest gewezen op verzet – Middel btreffende de
toerekenbaarheid van het verstek.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser, voor
de feitenrechters, geconcludeerd heeft over de toerekenbaarheid van het verstek, kan het
middel dat kritiek oefent op de beslissing dat het verstek aan hem te wijten is, niet voor
het eerst voor het Hof van cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet
ontvankelijk.
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Gevolg – Ontvankelijkheid – Veroordeling – Cassatieberoep van de beschuldigde –
Eindarrest – Middel waarbij een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 235bis Sv. wordt
aangevoerd – Geen conclusie betreffende deze onregelmatigheid voor de voorlezing
bedoeld in artikel 313 – Hof van assisen.
Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten heeft de
middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2007
P.2007.0572.N
nr. 400
Wanneer de burgerlijke partij in haar conclusie waarin ze incidenteel hoger beroep instelt
de terugbetaling vordert van de kosten van haar verdediging en de beklaagde, eiser in
cassatie, in de door hem voor de appelrechters neergelegde conclusie niet betwist dat de
door de burgerlijke partij gemaakte kosten nodig waren voor het herstel van haar schade,
is het middel waarin het bestreden arrest verweten wordt dat het daarover geen uitspraak
gedaan heeft om de beslissing te motiveren waarbij de eiser veroordeeld wordt om aan de
verweerster de kosten van haar verdediging te betalen, nieuw en derhalve niet
ontvankelijk.
26 september 2007
P.2007.0583.F
nr. 437
Gevolg – Begrip.
Niet ontvankelijk zijn de grieven die de vereiste klaarheid en nauwkeurigheid missen om,
zonder gevaar voor vergissing of onvolledigheid, met zekerheid de beweerde
wetschendingen duidelijk van elkaar te onderscheiden en de juiste draagwijdte en omvang
van de aangevoerde grieven te bepalen
9 oktober 2007
P.2007.0625.N
nr. 466
Ontvankelijkheid – Proces–verbaal van terechtzitting – Middel dat opkomt tegen de
authentieke vermeldingen van het proces–verbaal.
In strafzaken is het middel dat opkomt tegen de authentieke vermeldingen van een
proces–verbaal van terechtzitting niet ontvankelijk (Artikelen 190 en 190ter Wetboek van
Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0668.N
nr. 481
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Middel met betrekking tot de verzwarende omstandigheden – Straf naar recht
verantwoord zonder de verzwarende omstandigheden.
Wanneer de uitgesproken straf naar recht verantwoord is zonder de verzwarende
omstandigheden die in de telastlegging zijn bedoeld, kan het middel dat de beslissing
verwijt deze niet vast te stellen of niet te onderscheiden welke ervan zij in aanmerking
heeft genomen, niet tot cassatie leiden en is het bijgevolg niet ontvankelijk (Artikelen
411 en 414 Wetboek van Strafvordering.)
19 december 2007
P.2007.1015.F
nr. 644

BELASTINGZAKEN
Middel dat louter schending aanvoert van de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof –
Vermelding van de geschonden wetsbepalingen.
Niet–ontvankelijk is het middel dat de appelrechters louter verwijt te hebben gehandeld in
strijd met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. (Artikelen 608 en 1080 Gerechtelijk
Wetboek.)
18 oktober 2007
F.2006.0089.N
nr. 492

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST
Hoedanigheid – Rechtsvordering ex delicto – Overtreding van algemeen verbindend
verklaarde C.A.O. – Representatieve werknemersorganisatie – Belang.
Wanneer de door de organisatie ingestelde vordering strekkende tot het verkrijgen van een
schadevergoeding gesteund is op een misdrijf moet de organisatie blijk geven van een
persoonlijke schade. (Art. 3 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art.
4 Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités.)
22 januari 2007
S.2005.0120.N
nr. 40
Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing.
Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O.
bedoelde leeftijdsvoorwaarde (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.)
29 oktober 2007
S.2006.0085.N
nr. 512

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid.
De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven (Artikelen 14, eerste lid, en 15,
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.)

– 101 –
20 december 2007

C.2006.0574.F

nr. 655

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde –
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een
gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het
decreet die daaraan deze aard toekennen (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656

DAGVAARDING
Dagvaarding van het openbaar ministerie om te verschijnen – Rechtspleging in hoger
beroep – Strafzaken.
Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek
van het hoger beroep
14 februari 2007
P.2006.1580.F
nr. 90
Geldigheid – Strafzaken – Nietigheid – Toepasselijke bepalingen en regels.
De regels betreffende de inhoud van de dagvaarding in strafzaken zijn bepaald bij de
artikelen 145, 182, 184 en 211, Sv.; aangezien geen van die bepalingen voorziet in
nietigheid, kan die alleen worden uitgesproken als een essentieel bestanddeel van die akte
ontbreekt of als is aangetoond dat door die onregelmatigheid het recht van verdediging is
miskend
14 februari 2007
P.2006.1580.F
nr. 90
Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid –
Verzuim.
Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2004.0460.N
nr. 287
Burgerlijke zaken – Instellen van de vordering – Datum – Aanhangigmaking.
Wanneer in burgerlijke zaken de rechtsingang bij dagvaarding geschiedt, is de zaak bij de
rechter aanhangig gemaakt op de datum van de betekening van de dagvaarding, voor
zover de zaak op de algemene rol is ingeschreven voor de in de dagvaarding aangewezen
datum van de zitting (Artikelen 12, 700, 716 en 717 Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0185.N
nr. 620

DERDENVERZET
Ontvankelijkheid – Dagvaarding – Appelgerecht.
Derdenverzet ten principale is niet ontvankelijk wanneer het tegen het beroepen vonnis
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met dagvaarding voor de appelrechter wordt gebracht (Art. 1125 Gerechtelijk Wetboek.)
25 januari 2007
C.2005.0522.F
nr. 47
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vonnis van faillietverklaring – Bevestiging –
Faillissement.
Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet
en sluit uit dat alsnog derdenverzet kan worden gedaan tegen een arrest dat een
faillissementsvonnis bevestigt (Art. 14, tweede en derde lid Wet 8 aug. 1997.)
9 februari 2007
C.2005.0308.N
nr. 75
Aankoop van een onroerend goed – Hoofdelijke veroordeling van de echtgenoot –
Vordering tot intrekking van het arrest ingesteld door de echtgenote – Arrest van het hof
van beroep.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing om het derdenverzet niet–gegrond te verklaren,
niet naar recht wanneer het oordeelt dat de vordering, die ertoe strekt te doen vaststellen
dat de verplichting van de echtgenoot van de eiseres een persoonlijke zekerheid is die de
belangen van het gezin in gevaar brengt en derhalve nietig is, niet kan worden onderzocht
in het kader van de vordering tot intrekking van het arrest van het hof van beroep,
aangezien dergelijke vordering een agressieve vordering is die niet voor het eerst in hoger
beroep kan worden ingesteld. (Art. 224, § 1, 4° Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1122, 1125
en 1130 Gerechtelijk Wetboek.)
26 maart 2007
C.2005.0497.F
nr. 153
Gevolg voor de verwerende partij.
Als gevolg van een tegen haar ingestelde procedure van derdenverzet verwerft een partij
enkel de hoedanigheid van verweerster op derdenverzet, wier rechten enkel door het
gegrond verklaren van het derdenverzet met vernietiging van de bestreden beslissing ook
ten aanzien van de partijen, overeenkomstig artikel 1130 Gerechtelijk Wetboek, kunnen
worden benadeeld, wat haar, als verweerster op derdenverzet, toelaat cassatieberoep in te
stellen
11 september 2007
P.2007.0479.N
nr. 398
Aard – Draagwijdte – Voorwaarden.
Uit de artikelen 1122, eerste lid en 1130 Gerechtelijk Wetboek volgt dat het derdenverzet
een autonoom rechtsmiddel is ten behoeve van een derde wiens rechten worden benadeeld
door een beslissing in een zaak waarvoor hij niet behoorlijk werd opgeroepen of waarin
hij niet in dezelfde hoedanigheid is tussengekomen; de partij wier verweer in de zaak door
de bestreden beslissing reeds werd beoordeeld kan zelf geen ontvankelijk derdenverzet
aantekenen
11 september 2007
P.2007.0479.N
nr. 398

DESKUNDIGENONDERZOEK
Kwalificatie – Bouwzaken – Burgerlijke zaken – Gerechtsdeskundige.
Uit de wettelijke bepalingen die voorzien dat de rechter deskundigen kan gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven en dat niemand de titel mag voeren
van architect noch het beroep ervan mag uitoefenen indien hij niet aan de wettelijke
voorwaarden voldoet, volgt niet dat de gerechtsdeskundige die door de rechter wordt
aangesteld in bouwzaken noodzakelijkerwijze het beroep van architect uitoefent. (Art. 962
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Gerechtelijk Wetboek; Art. 5 Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der
Architecten; Art. 1, § 1 Wet 20 feb. 1939.)
18 mei 2007
C.2006.0287.N
nr. 258
Samenstelling – Verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek – Beslissing over
het overige gedeelte van de zaak – Burgerlijke zaken – Rechtscollege.
Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest waarbij een
deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de zaak zelf
uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet blijkt dat
het debat dat gevoerd is na het verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek de
voortzetting was van het vorig debat (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2007
C.2005.0453.F
nr. 312
Opdracht – Burgerlijke zaken.
De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn 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 en 962
Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2007
C.2005.0453.F
nr. 312
Betaling van voorschotten – Gehouden partij – Burgerlijke zaken.
De mogelijkheid voor de deskundigen de vervulling van hun opdracht uit te stellen totdat
de meest gerede partij op de griffie een voorschot in consignatie heeft gegeven, is – in
tegenstelling tot de regeling van de bepaling van het bedrag van hun ereloon en kosten na
de inlevering van hun verslag – toepasselijk op de voorschotten die vereist zijn tijdens het
deskundigenonderzoek, en het opleggen van betaling ervan aan de deskundige is niet
noodzakelijk beperkt tot de partij die het deskundigenonderzoek heeft gevorderd
(Artikelen 984 en 990, eerste, derde en vierde lid Gerechtelijk Wetboek.)
25 oktober 2007
C.2006.0410.N
nr. 506
Straftoemeting – Wettigheid – Deskundigenverslag – Verwijt van partijdigheid – Niet
gegrond verklaarde grief – In aanmerkingneming van de door de deskundigen beschreven
persoonlijkheidsgegevens – Rechtspleging voor het hof van assisen – Tussenarrest –
Strafzaken.
Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die het
deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de
deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van de beschuldigden zijn
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven.
28 november 2007
P.2007.1359.F
nr. 589
Voorlopig advies – Mening van de deskundige – Mededeling aan de partijen – Burgerlijke
zaken – Deskundige – Doel.
Na afloop van de verrichtingen mag de gerechtsdeskundige aan de partijen een voorlopig
advies geven waarin hij zijn mening te kennen geeft over het antwoord dat hij binnen het
kader van zijn opdracht moet geven, zodat de partijen met nuttig gevolg hun opmerkingen
kunnen maken en de deskundige hierop kan antwoorden. (Art. 978, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
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30 november 2007

C.2006.0563.F

nr. 598

Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Onpartijdigheid van de deskundige.
Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of
schijnbaar partijdige deskundige (Art. 6.1 EVRM.)
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654

DIEFSTAL EN AFPERSING
Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoningsgrond – Toepassing.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde;
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432
Immuniteit – Gevolg – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoningsgrond.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde
daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is (Art. 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432

DOUANE EN ACCIJNZEN
Accijnzen – Minerale olie – Wet 22 okt. 1997 – Onmogelijkheid voor de strafrechter om
de wettelijk bepaalde geldboete te matigen – Grondwettigheid – Artikel 23.
Artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de
accijnstarieven inzake minerale olie schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in
samenhang gelezen met artikel 6.1 van het EVRM, in zoverre het de strafrechter niet
toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, de erin bepaalde
geldboete op enigerlei wijze te matigen
13 februari 2007
P.2005.0371.N
nr. 83
Gevolg – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking van de wet in de tijd.
Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten
aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op de
accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan
(Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 320 en 324 Programmawet 22 dec. 2003; Art. 42
Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 15 Wet 3 april
1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
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Landbouw – Restituties bij uitvoer – Invoer tot verbruik in het derde land – Verklaring
van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs.
Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid–Staat, en waaruit blijkt dat het product
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet
opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer, vormt kennelijk een weerlegbaar
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht (Artikelen 17 en 18 E.E.G.–
Verordening nr 3665/87 van de Commissie van 27 nov. 1987 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor
landbouwproducten.)
16 maart 2007
C.2005.0248.N
nr. 140
Bewijskracht van de door de ambtenaren van de douane en accijnzen opgemaakte
processen–verbaal – Materiële vaststelling.
Het proces–verbaal van de douaneambtenaren verdient volle geloof in rechte, totdat de
valsheid daarvan bewezen wordt, wat de materiële vaststellingen betreft van die
ambtenaren binnen de perken van hun bevoegdheid; de feitenrechter mag derhalve zijn
beslissing om een beklaagde vrij te spreken niet naar recht verantwoorden alleen op de
grond dat "het dossier geen betrouwbare informatie bevat, dat het oorspronkelijke proces–
verbaal bijna tien maanden na de vaststelling van de feiten was opgesteld, dat de
aanvullende processen–verbaal die door een daaropvolgend proces–verbaal ongedaan
werden gemaakt, niet uit eigen beweging bij het dossier waren gevoegd, dat de
vervolgingen pas vijf jaar na de feiten werden ingesteld en het bestuur onregelmatig is
opgetreden" (Art. 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
9 mei 2007
P.2007.0199.F
nr. 236
Aard – Noodwendigheden – Vernietiging – Accijnzen – Fiscale kentekens – Teruggaaf
van accijns – Nationale regeling – Gefabriceerde tabak.
De nationale regeling van teruggaaf van accijns in het bijzondere geval waarin de
vernietiging van de fiscale kentekens geconstateerd wordt door de belastingautoriteiten
van de lidstaat die ze heeft afgegeven, moet van die aard zijn dat zij misbruik en fraude
niet in de hand mag werken en de teruggaaf niet mag uitsluiten in gevallen waar
dergelijke uitsluiting onevenredig zou zijn met het gestelde doel; een verplichte
constatatie door de belastingautoriteiten, vooraleer de goederen tot het verbruik worden
uitgeslagen, is van aard alle misbruiken te vermijden en is evenredig met het gestelde doel
(Art. 22, tweede lid, d Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 feb. 1992; Art. 22, §§ 1
en 2 KB 29 dec. 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
25 mei 2007
F.2005.0020.N
nr. 276
Accijnzen – Fiscale kentekens – Terugname of omruiling door de administratie –
Kentekens die onbruikbaar zijn geworden – Verbod – Uitzondering – Gefabriceerde
tabak.
Onder kentekens die door de administratie worden teruggenomen of omgeruild omdat ze
onbruikbaar zijn geworden in de zin van artikel 46 van het MB van 1 augustus 1994
betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, dienen de kentekens te worden
verstaan die onbruikbaar werden vooraleer ze aangebracht werden op tabakswaren die
voor het verbruik werden uitgeslagen; daaruit volgt dat de aangebrachte fiscale tekens op
de tabakswaren, die, nadat zij tot verbruik waren uitgeslagen, zijn verbrand, niet kunnen
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worden omgeruild (Art. 46 MB 1 aug. 1994.)
25 mei 2007
F.2005.0020.N

nr. 276

Misdrijven – Vaststelling – Rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer – Fraudes –
Boeking van de douaneschuld – Overtredingen – Doel – Wijze.
Misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten verschuldigd
bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, bij een proces–verbaal
opgesteld door daartoe bevoegde personen waarvan, indien de bekeurde bij het opmaken
niet aanwezig is, hem een afschrift moet worden toegestuurd met als doel zijn rechten van
verdediging te waarborgen en de mededeling van de douaneschuld aan de
belastingschuldige te verzekeren (Artikelen 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3
Communautair Douanewetboek; Artikelen 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en
met 285 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Aard – Gevolg – Invoer van plantaardige oliën – Vermelding van onjuiste codes –
Ontduiking verplichte zekerheidstelling – Schadevergoeding.
Het door een strafbaar feit invoeren van een door de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van
15 oktober 1993 bedoeld product onder een andere GN–code, zodat de verplichte
zekerheidstelling wordt ontdoken, is een door artikel 281, A.W.D.A. bedoelde fraude
zodat de strafrechter die kennis neemt van dat strafbare feit ook bevoegd is kennis te
nemen van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende
ontduiking van zekerheidstelling. (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek; Art. 283 Douane en
accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–Verordening nr 2828/93 van de
Commissie van 15 okt. 1993.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Straf.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete
wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme
winst die men met het misdrijf kan maken (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Misdrijven – Fraudes – Overlijden van de beklaagde in de loop van het geding –
Overtredingen – Burgerlijke rechtsvordering – Strafvervolging – Strafvordering.
Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem ingestelde
strafvervolging wegens overtredingen, fraudes of misdrijven bedoeld in artikel 281, § 1,
A.W.D.A., stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over de
op artikel 283, A.W.D.A. gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen. (Artikelen 3 en 4
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 1382 en 1383
Burgerlijk Wetboek; Artikelen 281, § 1, en 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
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Algemene wet op de douane en accijnzen – Misdrijven – Vaststelling – Termijn binnen
dewelke proces–verbaal moet worden opgesteld – Overtredingen – Proces–verbaal.
De artikelen 267 en 271, A.W.D.A., die toelaten telkens wanneer misdrijven of
overtredingen van de wet worden vastgesteld een proces–verbaal op te stellen dat binnen
vijf dagen ter kennis moet gebracht worden aan de overtreders, bevatten geen beperking
in tijd (Artikelen 267, 268, 269, 270, 271 en 272 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Gevolg – Invoer van plantaardige oliën – Ontduiking verplichte zekerheidstelling –
Belgisch Interventie– en Restitutiebureau – Schade.
Het strafbare feit van niet–naleving van de wettelijk verlichte zekerheidstelling, zodat
geen zekerheid kan worden ingehouden wanneer de door de Verordening (E.E.G.) nr
2828/93 van 15 oktober 1993 gestelde voorwaarden daartoe vervuld zijn, kan op zich voor
het Belgisch Interventie– en Restitutiebureau schade veroorzaken. (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–Verordening nr 2828/93 van de
Commissie van 15 okt. 1993.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing –
Straf.
Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Aard – Invoer van plantaardige oliën – Ontduiking verplichte zekerheidstelling – Belgisch
Interventie– en Restitutiebureau – Vordering tot schadevergoeding tegen de
strafrechtelijk vervolgde persoon.
De vordering tot schadevergoeding door de ter zake bevoegde instantie, in casu het
Belgisch Interventie– en Restitutiebureau, wegens het niet–stellen van de zekerheid
bedoeld in de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van 15 oktober 1993, tegen de persoon die
strafrechtelijk vervolgd wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan de
zekerheidstelling schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot de door artikel 283,
A.W.D.A. bedoelde burgerlijke rechtsvordering. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek; Art. 283 Douane en accijnzenwet 18 juli 1977; Artikelen 1, 2 en 3 E.E.G.–
Verordening nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt. 1993.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf –
Geldboete – Rechtvaardiging.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert,
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardgd worden door de
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het
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misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Gevolg – Wet Accijnsproducten – Accijnsproducten niet in beslaggenomen
en verbeurdverklaard – Ontdoken accijns – Bijzondere accijns.
Wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en verbeurd verklaard zijn,
moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden uitgesproken.
(Art. 42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Misdrijven – Vaststelling – Rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer – Fraudes –
Boeking van de douaneschuld – Boeking en mededeling bij notificatie voorafgaand het
proces–verbaal – Mededeling – Overtredingen – Toelaatbaarheid – Wijze.
Ofschoon misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten
verschuldigd bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, met het proces–
verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld door de artikelen 267 en 268,
A.W.D.A., dat aan de belastingschuldige wordt medegedeeld overeenkomstig de artikelen
267 en 268, A.W.D.A., belet geen enkele bepaling van het C.D.W. of van de A.W.D.A.
dat de douaneschuld door de bevoegde ambtenaren reeds wordt geboekt en aan de
belastingschuldige wordt medegedeeld bij een afzonderlijke notificatie vóór de opstelling
van het proces–verbaal (Artikelen 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3 Communautair
Douanewetboek; Artikelen 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 285 Douane
en accijnzenwet 18 juli 1977.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Overtreding – Gevolg – Wet Accijnsproducten – Accijnsproducten niet in beslaggenomen
en verbeurdverklaard – Ontdoken accijns – Bijzondere accijns.
Wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en verbeurd verklaard zijn,
moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden uitgesproken.
(Art. 42 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden –
Grenzen – Straf.
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
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Douaneschuld – Mededeling aan de belastingschuldige – Rectificaties – Geldigheid.
Artikel 221.3, C.D.W. staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige mededeling van
de douaneschuld achteraf rectificaties worden verricht, onder meer betreffende de
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betreffende het
bedrag van de ontdoken invoerheffingen (Art. 221.3 Communautair Douanewetboek.)
5 juni 2007
P.2006.1404.N
nr. 304
Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende
omstandigheden – Toepassing – Geldboete.
Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen,
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Gevolg – Verbeurdverklaring – Overtreding waardoor de invordering van accijnzen
ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator – Straf.
Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436,
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet
27 dec. 2004.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Aard – Verbeurdverklaring – Overtreding waardoor de invordering van accijnzen
ontstaat – Straf.
De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december
2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft wie ook de
eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid voor de
eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, derde lid
Programmawet 27 dec. 2004.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306

DRUKPERS (POLITIE OVER DE)
Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers –
Onderzoek in strafzaken.
De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers – Openbaar
ministerie – Onderzoek in strafzaken.
Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat,
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt,
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend.
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27 juni 2007

P.2005.1685.F

nr. 360

DWANGSOM
Toetsing door de beslagrechter – Verschuldigdheid – Richtsnoer – Tenuitvoerlegging.
Om te bepalen of de voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is al dan niet
vervuld zijn moet de beslagrechter, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van
de veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als
richtsnoer nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (Artikelen 1385quater en
1498 Gerechtelijk Wetboek.)
9 februari 2007
C.2005.0573.N
nr. 77
Beslagrechter – Uitlegging – Beslissing.
De beslagrechter zal soms de draagwijdte moeten bepalen van een beslissing die een
dwangsom oplegt, wanneer de bewoordingen van die beslissing een uitleggingsprobleem
doen rijzen. (Art. 1498 Gerechtelijk Wetboek.)
22 februari 2007
C.2005.0361.F
nr. 108
Vraag ambtshalve opgeworpen door het Hof van Cassatie – Vraag om uitlegging van een
voor België, Luxemburg en Nederland gemeenschappelijke – Verplichting voor het Hof
van Cassatie – Dwangsom – Artikel 6, Verdrag Benelux–Gerechtshof.
Wanneer een vraag om uitlegging van een voor België, Luxemburg en Nederland
gemeenschappelijke rechtsregel, die als dusdanig is aangewezen krachtens artikel 1
Verdrag Benelux–Gerechtshof, voor het Hof van Cassatie is gerezen, zoals de vraag of de
dwangsomrechter die kennis neemt van een vordering als bedoeld in artikel 4, eerste lid ,
van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, bevoegd is om kennis te
nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat de hoofdveroordeling werd
nagekomen, legt het Hof die vraag aan het Benelux–Gerechtshof voor wanneer het
oordeelt dat een beslissing over de uitlegging van die rechtsregel noodzakelijk is om een
arrest te kunnen wijzen (Artikelen 1 en 6 Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de
instelling en het statuut van een Benelux–gerechtshof.)
25 mei 2007
C.2005.0421.N
nr. 273
Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Strafzaken – Voorziening in
cassatie – Beslissing.
Het beroep in cassatie van de veroordeelde tot betaling van een dwangsom, tegen een
beslissing van de strafrechter zetelend in hoger beroep die uitspraak doet over zijn
vordering strekkende tot opheffing of vermindering van de dwangsom, of tot opschorting
van de looptijd ervan, moet niet worden betekend aan de partij tegen wie het gericht is.
(Art. 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek; Art. 418 Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0383.N
nr. 382
Hoger beroep – Opheffing – Bevoegdheid – Hoofdveroordeling met dwangsom.
De rechter die, op het hoger beroep tegen een beslissing die een hoofdveroordeling met
dwangsom uitspreekt, nagaat of de dwangsom reeds van meet af aan onder de door de
eerste rechter bepaalde voorwaarden en modaliteiten gerechtvaardigd was, maakt geen
toepassing van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek (Art. 1385quinquies
Gerechtelijk Wetboek.)
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14 december 2007

F.2006.0068.F

nr. 637

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
GRONDEN
Samenwonen – Werkloosheidsreglementering – Overspel – Begrip.
Uit artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en de Werkloosheidsreglementering volgt dat
het begrip samenwonen in deze reglementering enkel betekent dat de betrokkene
samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt; de vaststelling in het kader van
die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in dat de
betrokkene in overspel samenwoont (Art. 229 Burgerlijk Wetboek; Art. 59, eerste lid MB
26 nov. 1991; Art. 110, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid.)
21 mei 2007
C.2006.0290.N
nr. 263

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Onderhoudsuitkering – Vaststelling – Echtgenoot – Bedrag – Criteria.
Het arrest dat oordeelt dat de onderhoudsuitkering die tijdens een
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 Burgerlijk Wetboek wordt toegekend, de
economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn
echtgenoot door het eventuele evenwichtsgebrek tussen de inkomsten van de beide
echtgenoten te herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht
verantwoord, aangezien uit de artikelen 213, 217 en 221 Burgerlijk Wetboek volgt dat de
bijdrage in de gezinslasten niet impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke
wijze onder elkaar worden verdeeld (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213, 217
en 221 Burgerlijk Wetboek.)
25 januari 2007
C.2006.0384.F
nr. 48
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2004.0483.N
nr. 160
Beoordeling van de onderhoudsbijdrage – Definitief geworden echtscheidingsvonnis –
Fout van de echtgenoot.
Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een fout, zoals
het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek een onderhoudsbijdrage vordert, mag de voorzitter van de
rechtbank bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, rekening houden met deze fout
die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp– en bijstandsverplichting tot
gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie (Art. 1280 Gerechtelijk
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Wetboek.)
13 april 2007

C.2006.0455.N

nr. 184

Bijdrage – Herziening – Kinderen – Voorafgaande overeenkomst.
De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting instaat,
kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid, Ger. W., en
derhalve een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verantwoorden (Art.
1288, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2007
C.2006.0156.F
nr. 244
Begroting – Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten – Criteria.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel van voorlopige maatregel
een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat de
onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als zou er
geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele
inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, maar ook met diens mogelijkheden om
inkomsten te verwerven (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213 en 221, eerste
lid Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0228.N
nr. 597
Recht van verdediging – Anonieme verklaringen.
De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen
17 december 2007
C.2006.0579.F
nr. 639

GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na echtscheiding – Uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding.
Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde Marokkaans
recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet kent en
daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden verklaard,
omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht", verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht (Artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2004.0430.F
nr. 332
Bepaling van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding.
Art. 301 Burgerlijk Wetboek is geen bepaling van internationale openbare orde (Art. 301
Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2004.0430.F
nr. 332

ECONOMIE
Aard – Activiteit – Architect.
Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
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Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de
Mededingingswet
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214

EED
Valse gedingbeslissende eed – Vordering tot schadevergoeding – Beslissende eed.
De artikelen 1357, 1° en 1363 Burgerlijk Wetboek houden in dat wanneer een partij de
beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde
terugwijst, de civielrechtelijke betwisting omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan
ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegenpartij van deze die
de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet meer opnieuw voor welk
gerecht ook ter sprake kan brengen; hieruit volgt dat ongeacht het recht van het openbaar
ministerie om de strafvordering in te stellen wegens valse gedingbeslissende eed, geen
schadevergoeding wegens dit feit kan worden gevorderd bij wijze van burgerlijke
partijstelling
15 mei 2007
P.2007.0047.N
nr. 250
Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Bewijs – Strafzaken.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Meineed – Artikel 226, Strafwetboek – Normdoel – Begrip – Boedelbeschrijving –
Toepassing.
Artikel 226, tweede lid, Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare trouw, dit is
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer; het bestraft niet een bedrieglijke
vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432

ENERGIE
Openbaar domein – Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang – Begrip – Wegen.
Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de
provinciën en de gemeenten het recht geeft om op hun domein de inrichting te doen
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé–domein van die overheden maar vindt
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort; uit
die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot zijn
domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend
geval op die bepaling te beroepen (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938.)
22 juni 2007
C.2005.0514.N
nr. 351
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ERFDIENSTBAARHEID
Dienstbaarheid – Zakelijke erfdienstbaarheid.
Er is sprake van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de
dienstbaarheid, die altijd aan personen ten goede komt, in rechtstreeks en onmiddellijk
verband staat met het gebruik en de exploitatie van een erf, ook al zou ze geen ander
gevolg hebben dan dat gebruik en die exploitatie te vergemakkelijken (Artikelen 637 en
686 Burgerlijk Wetboek.)
30 november 2007
C.2007.0140.F
nr. 599

EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL
Finaliteit – Duits "Sicherungshaftbefehl" – Toepassing.
Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling hetzij de
strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer
te leggen; het door een Duitse rechtbank uitgevaardigd "Sicherungshaftbefehl" teneinde
zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren
om de intrekking van het probatieuitstel te kunnen uitspreken is een uitvoerbare
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel overeenkomstig
artikel 2, § 4, § 3°, Wet Europees aanhoudingsbevel en strekt ertoe na intrekking van het
probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van een vrijheidsbenemende straf. (Art.
2, § 1, § 3 en § 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
11 december 2007
P.2007.1751.N
nr. 627

EUROPESE UNIE
ALGEMEEN
Merken – Bescherming – Bepaling – Ogenblik – Omvang.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen van de
omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn
onderscheidend vermogen, het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens op het
ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit gevaar niet
bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd (Art. 5, § 1
Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid–Staten.)
26 maart 2007
C.2004.0005.F
nr. 152

PREJUDICIELE GESCHILLEN
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europees
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging
in België – Hof van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van
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de E.U. van 13 juni 2002.)
27 juni 2007

P.2007.0867.F

nr. 363

VERDRAGSBEPALINGEN
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Gemeenschapsrecht – Invoer tot verbruik in het
derde land – Verklaring van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs.
Een verklaring van lossing, die overeenkomstig artikel 18, 2, c, van de Verordening
(EEG) nr. 3665/87 is opgesteld door een op internationaal niveau in controle en toezicht
gespecialiseerde firma die is erkend door een Lid–Staat, en waaruit blijkt dat het product
het havengebied heeft verlaten of althans dat het, voor zover deze firma bekend, niet
opnieuw is verladen met het oog op wederuitvoer, vormt kennelijk een weerlegbaar
bewijs van het feit dat de goederen daadwerkelijk de markt van het land van bestemming
hebben bereikt en aldaar in de handel zijn gebracht (Artikelen 17 en 18 E.E.G.–
Verordening nr 3665/87 van de Commissie van 27 nov. 1987 houdende
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor
landbouwproducten.)
16 maart 2007
C.2005.0248.N
nr. 140
Ongeoorloofde oorzaak – Medecontractant op de hoogte van de ongeoorloofde oorzaak –
Overeenkomst – Uitlegging – Volstrekte nietigheid – Bestanddelen – Richtlijn van de
Raad – Miskenning van de rechten van de belastingadministratie – Belasting over de
toegevoegde waarde – Oorzaak – Openbare orde.
In geval van een levering aan een belastingplichtige die niet wist en niet had kunnen
weten dat de betrokken handeling deel uitmaakte van fraude door de verkoper, moet
artikel 17 van de Zesde richtlijn (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, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995, aldus
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht volgens welke
de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst krachtens een bepaling van burgerlijk
recht ingevolge welke deze overeenkomst absoluut nietig is wegens strijdigheid met de
openbare orde op grond van een ongeoorloofde oorzaak aan de zijde van de verkoper,
leidt tot het verlies van het recht op aftrek van de door deze belastingplichtige voldane
belasting over de toegevoegde waarde. Niet relevant is in dit verband, of deze nietigheid
het gevolg is van B.T.W.–fraude of van andere fraude. Daarentegen staat het aan de
nationale rechter het recht op aftrek te weigeren indien aan de hand van objectieve
elementen wordt vastgesteld dat de belastingplichtige wist of had moeten weten dat hij
door zijn aankoop deelnam aan een transactie die onderdeel is van B.T.W.–fraude (Art.
17 Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977.)
22 maart 2007
C.2002.0185.F
nr. 150
Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse
rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 – Onderhoudsplichtige met
verblijfplaats in België – Schuldige niet–uitvoering van de uitkering tot onderhoud –
Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken – Uitvoerbaarverklaring in België – Toepassing.
Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het
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vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt
gepleegd.
5 juni 2007
P.2007.0462.N
nr. 302
Vrijheid van vestiging – Minimummaatstaven van heffing enkel van toepassing op niet–
verblijfhouders – Beperking – Verbod.
Artikel 52 EG–Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, § 2, W.I.B. 1992 en
uit artikel 182 van het KB W.I.B. 1992, die alleen voor niet–ingezeten belastingplichtigen
voorziet in minimummaatstaven van heffing
(Art. 342, § 2 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 43, voorheen 52 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie ervan geconsolideerd te
Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 aug. 1998; Art. 182 Koninklijk
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
14 juni 2007
F.2004.0045.F
nr. 327
Wijziging – Bestaande steunmaatregel van een Staat.
Er is slechts sprake van wijziging van een bestaande of te nemen steunmaatregel die aan
de Europese Commissie ter kennis moet worden gebracht overeenkomstig artikel 93, § 3,
E.E.G.–Verdrag, indien de wijziging betrekking heeft op de steunregeling zelf (Art. 93,
derde lid, vervangen door art. 88, derde lid Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap.)
9 november 2007
F.2006.0048.F
nr. 542

ALLERLEI
Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Jeugdrechtbank –
Toepassing – Jeugdbescherming – Beslissing.
De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20
maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jongere
aan één van beide ouders toe te vertrouwen (Artikelen 1.1, 2, 2.7 en 8 E.E.G.–
Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid.)
21 november 2007
P.2007.1193.F
nr. 571
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat.
Wanneer bij een bevoegd gerecht van een lidstaat van de Europese Unie een zaak van
ouderlijke verantwoordelijkheid voor een kind aanhangig is gemaakt, blijft dat gerecht
bevoegd ook als het kind in de loop van de rechtspleging een gewone verblijfplaats in een
andere lidstaat verkrijgt; om de zaak naar een gerecht van die andere lidstaat te verwijzen,
dient het gerecht waar de zaak aanhangig is gemaakt, de samenwerkingsprocedure toe te
passen die bij artikel 15 van de Verordening Brussel II is bepaald. (Artikelen 1.1, 2, 2.7,
8, 9 en 15 E.E.G.–Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende
de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken
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en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid.)
21 november 2007
P.2007.1193.F

nr. 571

Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Artikel 54.
Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.
28 november 2007
P.2007.1359.F
nr. 589

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
BEGRIP. VEREISTEN VAN HET FAILLISSEMENT
Dagvaarding van de gefailleerde – Rechtsmisbruik – Schuldeisers.
Het arrest dat vaststelt dat alle hoop op herstel verloren was en de voortzetting van de
activiteit alleen kon leiden tot een toename van het exploitatieverlies en erkent dat de
schuldeisers hun recht hebben aangewend om de gefailleerde schuldenaar te dagvaarden,
zonder dat daardoor het nadeel voor laatstgenoemde buiten verhouding staat tot het door
hen nagestreefde voordeel, omkleedt zijn beslissing regelmatig met redenen en
verantwoordt ze naar recht.
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499

RECHTSPLEGING
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Derdenverzet – Vonnis van faillietverklaring –
Bevestiging.
Het bijzonder recht om de rechtspleging inzake faillissement zonder verwijl en zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen primeert de algemene regeling van het derdenverzet
en sluit uit dat alsnog derdenverzet kan worden gedaan tegen een arrest dat een
faillissementsvonnis bevestigt (Art. 14, tweede en derde lid Wet 8 aug. 1997.)
9 februari 2007
C.2005.0308.N
nr. 75

GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)
Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking,
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting.
Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, moeten
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte
handelingen (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
2 februari 2007
C.2006.0162.N
nr. 65
Akkoordprocedure – Boedelschulden.
Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als
boedelschulden van het latere faillissement (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997
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betreffende het gerechtelijk akkoord.)
2 februari 2007
C.2006.0162.N

nr. 65

Opdracht – Minnelijk kantonnement – Curator.
Als de debiteur–solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard,
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artikelen
45 en 51 Wet 8 aug. 1997.)
2 februari 2007
C.2005.0367.N

kan de
er de
16, 43,
nr. 63

Vereffening – Goederen – Rechtstreekse vordering van de onderaannemers –
Vennootschap – Opdrachtgever – Aannemingsovereenkomst.
De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik dat een
onderaannemer de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering
tegen de opdrachtgever instelt (Art. 1798 Burgerlijk Wetboek; Art. 8 Hypotheekwet van
16 dec. 1851.)
14 juni 2007
C.2005.0382.F
nr. 326
Verplichting – Schuldenaar – Faillissement – Onroerende voorheffing – Curator.
De curator van de gefailleerde eigenaar van een onroerend goed, behoort niet tot de
schuldenaars van de onroerende voorheffing die in artikel 251 van het Wetboek der
Inkomstenbelastingen 1992 worden opgesomd, aangezien de curator geen enkel zakelijk
recht heeft op het onroerend goed van de gefailleerde, maar de rechten en verplichtingen
betreffende dat goed op zich neemt op grond van de beheersbevoegdheden die de wet hem
toekent ten gevolge van de beslissing tot ontneming van het beheer aan de gefailleerde.
(Art. 251 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964.)
5 oktober 2007
F.2006.0047.F
nr. 456
Schuld van de boedel – Verklaring van de verschoonbaarheid – Faillissement –
Onroerende voorheffing.
Het arrest dat, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, oordeelt dat de na de opening
van het faillissement verschuldigd geworden onroerende voorheffingen schulden van de
boedel zijn, beslist wettig dat die schulden niet verschoonbaar zijn, daar ze in ieder geval
na het vonnis van faillietverklaring zijn ontstaan, zodat de verklaring van
verschoonbaarheid erop niet van toepassing is (Art. 82, eerste lid Wet 8 aug. 1997.)
5 oktober 2007
F.2006.0047.F
nr. 456

GERECHTELIJK AKKOORD
Akkoordprocedure – Handelingen verricht door de schuldenaar – Boedelschulden.
Alleen de schulden die ontstaan uit handelingen door de schuldenaar tijdens de
akkoordprocedure verricht met medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris
inzake opschorting tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling gelden als
boedelschulden van het latere faillissement (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997
betreffende het gerechtelijk akkoord.)
2 februari 2007
C.2006.0162.N
nr. 65
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Akkoordprocedure – Handelingen, door de schuldenaar verricht met de medewerking,
machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting.
Onder handelingen door de schuldenaar tijdens de akkoordprocedure verricht met
medewerking, machtiging of bijstand van de commissaris inzake opschorting, moeten
worden verstaan die tijdens de periode van voorlopige opschorting van betaling verrichte
handelingen (Art. 44, tweede lid Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.)
2 februari 2007
C.2006.0162.N
nr. 65

ALLERLEI
Minnelijk kantonnement.
Als de debiteur–solvens na het minnelijk kantonnement failliet wordt verklaard,
curator niettemin de afgifte van het gekantonneerde bedrag vorderen, en
bestemming aan geven die zal volgen uit de beslissing van de rechter. (Artikelen
45 en 51 Wet 8 aug. 1997.)
2 februari 2007
C.2005.0367.N

kan de
er de
16, 43,
nr. 63

Gevolg – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de
invordering van accijnzen ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator.
Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436,
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet
27 dec. 2004.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Misdrijf van niet–tijdige aangifte van het faillissement – Oude en nieuwe wetsbepalingen
– Bestanddelen – Misdrijven in verband met de staat van het faillissement – Bedrieglijk
onvermogen.
De verlenging van de termijn die voor de aangifte van het faillissement is gesteld en de
vereiste van het oogmerk om haar uit te stellen, beletten niet dat het onder de oude en de
nieuwe wet om hetzelfde misdrijf gaat (Art. 489bis, 4° Strafwetboek; Art. 489 oud
Strafwetboek; Artikelen 437, 440, 442, 472, 574, 4°, en 583 Wet 18 april 1851.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499
Oude en nieuwe wetsbepalingen – Misdrijven in verband met de staat van het
faillissement – Toerekenbaarheid.
Door te bepalen dat de straffen die voor misdrijven in verband met faillissement zijn
vastgelegd, toepasselijk zijn op degenen die in art. 489 Strafwetboek, zijn bedoeld, i.e. de
kooplieden die zich in staat van faillissement bevinden of de bestuurders, in rechte of in
feite, van handelsvennootschappen die zich in staat van faillissement bevinden, heeft de
wetgever de toerekenbaarheid van deze misdrijven niet uitgebreid tot andere personen dan
degene die onder de oude wet strafrechtelijk aansprakelijk konden worden gesteld. (Art.
489 oud Strafwetboek; Artikelen 489 e.v., nieuw Strafwetboek.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499
Niet–aangifte van faillissement – Bestraffingsvoorwaarden – Oude en nieuwe wet –
Misdrijven in verband met de staat van het faillissement – Bedrieglijk onvermogen.
De niet–aangifte van staking van betaling binnen de voorgeschreven termijnen, als
bepaald bij art. 574, 4°, oude Faillissementswet, is nog steeds strafbaar gesteld door het
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nieuwe art. 489bis, 4°, Strafwetboek, maar de bestraffingsvoorwaarden, i.e. de
bestanddelen van het misdrijf, zijn thans strikter en dus gunstiger voor de beklaagde (Art.
489bis, 4° Strafwetboek; Art. 574, 4° Wet 18 april 1851; ingevoegd bij art. 119 Wet 8
aug. 1997.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499

GEBREK VAN DE ZAAK
Koop – Verborgen gebreken.
Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest kunnen
vaststellen (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2004.0500.F
nr. 495

GEESTESZIEKE
Beslissing van de procureur des Konings – Dringendheid – Kennisgeving aan de
vrederechter – Indiening van het verzoekschrift – Maatregel getroffen op een zaterdag,
een zondag of een wettelijke feestdag – Termijn – Opneming ter observatie.
Wanneer de maatregel van opneming van een geesteszieke ter observatie in een
psychiatrische dienst door de procureur des Konings bij spoedeisendheid wordt getroffen
op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, kan het verzoekschrift aan de
vrederechter door hem ter griffie worden neergelegd in de loop van de eerstvolgende
werkdag (Art. 9, eerste en vijfde lid Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de
geesteszieke; Artikelen 2, en 53, tweede lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 KB 10 aug.
2001.)
7 mei 2007
C.2007.0053.N
nr. 228
Hoger beroep – Beslissing tot verder verblijf – Belang – Voorwerp – Opneming ter
observatie.
De vernietiging van de door de in observatie genomen geesteszieke bestreden
observatiemaatregel heeft tot gevolg dat de daaropvolgende door de vrederechter bevolen
maatregel tot zijn verder verblijf in de instelling onregelmatig wordt, waardoor de
geesteszieke een blijvend belang heeft om zijn hoger beroep tegen die
observatiemaatregel te handhaven en dit hoger beroep nog steeds een voorwerp heeft, al is
de betwiste observatieperiode verstreken vooraleer uitspraak is gedaan over dit
rechtsmiddel en is dat verder verblijf reeds bevolen. (Artikelen 9,eerste en vijfde lid,
11,eerste lid, 13,eerste lid Wet 26 juni 1990 betreffende de persoon van de geesteszieke.)
27 september 2007
C.2006.0566.N
nr. 440

GEESTRIJKE DRANKEN
KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste
dranken.
De geldboete die bij artikel 35 van het KB van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't
spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet
20 juni 2007
P.2007.0176.F
nr. 339
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GEMEENSCHAP EN GEWEST
Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Schulden – Andere uitgaven.
Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen inzake
investeringen (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid Bijzondere wet
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.)
2 februari 2007
C.2005.0589.N
nr. 64
Wegenfonds – Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Investeringen
aangegaan voor de inwerkingtreding van de wet van 16 jan. 1989 – Contractuele
verplichtingen inzake investeringen – Ten laste van de vastleggingskredieten in de
begroting van het Wegenfonds.
De contractuele verplichtingen inzake investeringen aangegaan door het Wegenfonds
voor de inwerkingtreding van de Bijzondere Wet Financiering Gemeenschappen en
Gewesten ten laste van de vastleggingskredieten, die voorkomen in de begroting van deze
instelling, kunnen niet worden aangemerkt als andere uitgaven bedoeld in het artikel 61, §
1, zesde lid van die wet. (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid
Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.)
2 februari 2007
C.2005.0589.N
nr. 64
Gemeenschappen en Gewesten die de Staat opvolgen – Schulden – Verplichtingen inzake
investeringen.
Het begrip "andere uitgaven" moet worden onderscheiden van de verplichtingen inzake
investeringen (Art. 61, § 1, eerste, tweede, derde, vierde, 5de en 6de lid Bijzondere wet
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten.)
2 februari 2007
C.2005.0589.N
nr. 64
Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Waals Gewest –
Vertegenwoordiging.
Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de
minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur–generaal
van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend
overeenkomstig artikel 58, § 3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen".
(Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet
van 8 aug. 1988; Art. 58, § 3 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de
afvalstoffen.)
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat – Internationale culturele
samenwerking – Grenzen.
De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de bij de
wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen
bevoegdheden, strekt zick niet uit tot de verplichtingen die bijzondere wettelijke
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met de
internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn
geworden op grond van artikel 59bis, § 2, 3°, van de Grondwet. (Art. 27, §3, 3° Wet 27
juli 1971; Art. 61, §1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en Gewesten.)
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14 december 2007

C.2005.0469.F

nr. 633

GEMEENSCHAPS– EN GEWESTBELASTINGEN
Leegstandheffing – Aanslagbiljet – Verplichte vermeldingen – Berekeningswijze van de
heffing – Vlaams Gewest.
De verplichte vermelding van de berekeningswijze in het aanslagbiljet van de
leegstandheffing is er op gericht de belastingplichtige volledig in te lichten en hem in staat
te stellen zijn rechten te verdedigen door de aanslag concreet en gericht te betwisten;
hieruit volgt dat het aanslagbiljet, naast onder meer de belastbare grondslag, melding moet
maken van de concrete gegevens en parameters aan de hand waarvan de verschuldigde
leegstandheffing in concreto werd berekend; dit impliceert dat het niet volstaat dat er in
het aanslagbiljet wordt aangegeven op grond van welk kadastraal inkomen de heffing
wordt opgelegd zonder vermelding hoe op grond hiervan de leegstandheffing wordt
berekend. (Art. 39, § 1, vierde lid Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.)
19 januari 2007
F.2005.0007.N
nr. 30
Cassatieberoep – Verplichting tot betekening – Leegstandheffing – Vlaams Gewest –
Sanctie.
Het verzoekschrift waarbij cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van het hof van
beroep dat uitspraak doet over een betwisting inzake de heffing ter bestrijding van de
leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen, moet, op straffe van
onontvankelijkheid, vooraf worden betekend aan de partij tegen wie het cassatieberoep is
gericht. (Art. 1097 Gerechtelijk Wetboek; Art. 39 Decr. Vl. Parlement 22 dec. 1995.)
18 oktober 2007
F.2006.0097.N
nr. 493

GEMEENTE
Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht –
College van burgemeester en schepenen.
Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit (Artikelen 45,
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Aangifteverplichting – Provinciale– of gemeentelijke belastingverordening – Gebrek aan
aangifte binnen de gestelde termijn – Procedure van aanslag van ambtswege – Laattijdige
aangifte.
Indien een provinciale– of gemeentelijke belastingverordening voorziet in de verplichting
van aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn,
of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de
belastingplichtige, de belasting in beginsel ambtshalve ingekohierd; de ter zake bevoegde
overheid beschikt evenwel over de mogelijkheid te oordelen dat er motieven bestaan om
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bij gebrek aan aangifte binnen de gestelde termijn toch niet de belasting van ambtswege te
vestigen, met name omdat het mogelijk is de aanslag alsnog te vestigen op grond van een
laattijdige aangifte (Art. 6 Wet 24 dec. 1996.)
19 januari 2007
F.2005.0095.N
nr. 33

GEMEENTEBELASTINGEN
Belastingreglement op niet–bebouwde gronden – Niet–bebouwde grond.
Uit de bepaling in een op grond van artikel 143, § 1, 2°, van het Decr. Vl. Parl. van 18
mei 1999 getroffen gemeentelijk belastingreglement op niet–bebouwde gronden, dat de
vaststelling van het aantal niet–bebouwde gronden gebeurt volgens de criteria gehanteerd
door de diensten van het kadaster volgt dat een perceel dat volgens die criteria als
bebouwd wordt gerekend, voor de toepassing van het belastingreglement niet als niet–
bebouwd kan aangezien worden onder voorwendsel dat de opgerichte bouwwerken niet
zouden beantwoorden aan de criteria vervat in een andere bepaling van dat reglement.
(Art. 143, § 1, 2° Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
19 januari 2007
F.2005.0008.N
nr. 31
Onregelmatigheid – Eensluidende verklaring – Mogelijkheid tot betwisting voor het Hof –
Belastingreglement – Bij de voorziening gevoegd afschrift – Voorziening in cassatie.
De verweerder vermag niet voor het eerst voor het Hof van cassatie te betwisten dat de
door de gemeente als eiseres overgelegde kopie van een gemeentelijk belastingreglement
niet regelmatig eensluidend werd verklaard wanneer uit de verklaring gevoegd bij de
kopie van het belastingreglement, neergelegd ter griffie van het Hof, blijkt dat die
conform is aan de aan de appelrechters voorgelegde kopie van dat reglement en uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er tussen partijen nooit betwisting
werd gevoerd omtrent de tekst van het belastingreglement. (Artikelen 109 en 126, 4°
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.)
19 januari 2007
F.2005.0033.N
nr. 32

GENEESKUNDE
GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)
Voorwaarden – Misdrijven inzake verdovende middelen – Eerdere veroordeling
uitgesproken in het buitenland – Aanvang – Termijnen – Bijzondere herhaling.
De termijn voor herhaling na een veroordeling wegens overtreding van de Drugwet,
begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de herhaling
dient, in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs al is de veroordeling in het buitenland
uitgesproken. (Art. 5 Wet 24 feb. 1921; Art. 36, § 2, a) iii Enkelvoudig Verdrag inzake
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de
wet van 20 aug. 1969..)
13 juni 2007
P.2007.0608.F
nr. 324
Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet.
De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied; de
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen,
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft,
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de

– 124 –
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie.
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Gevolg – Sportbeoefenaar – Doping – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing.
Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden,
maar enkel disciplinair worden gestraft. (Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44,
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Inbreuken op de drugwet – Beroepsverbod opgelegd bij rechterlijke beslissing –
Toepassing – Straf – KB nr. 22 van 24 okt. 1934.
De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van artikel
1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk besluit
verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in artikel 1
van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken (Art. 1 KB
nr 22 van 24 okt. 1934; Artikelen 4, §§ 2 en 3 Wet 24 feb. 1921.)
16 oktober 2007
P.2007.0880.N
nr. 483
Sportbeoefenaar – Doping – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing – Strafrechtelijke
vervolging.
Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden,
maar enkel disciplinair worden gestraft (Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44,
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528
Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet.
De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: de
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Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft,
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528

UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE
Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg.
Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368
Verzorgingsverstrekkers – Dierenartsen.
Dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 2277bis, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
16 oktober 2007
C.2006.0590.N
nr. 544

BEROEPSORDEN
Tuchtvervolgingen – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Schijn – Raad van de Orde –
Grieven.
Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van
geneesheren over de eiser inlichtingen die onder het beroepsgeheim vallen aan een
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij de eiser gewettigde verdenking
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is, ter
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voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord. (Art. 648, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0674.F
nr. 62
Ontvankelijkheid – Tuchtvervolging – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Vordering
tot onttrekking van de zaak – Inhoud – Raad van de Orde – Grieven.
Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de Orde van
geneesheren wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer het,
enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de wet is
ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen doen
ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de aard
en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen verband
houden met de geschiktheid van die raad om die grieven en de verweermiddelen
daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
22 maart 2007
C.2007.0095.F
nr. 151

GERECHTSKOSTEN
ALGEMEEN
Ontstentenis – Vernietiging – Rechtspleging in cassatie – Algemeen.
Wanneer de bodemrechter geen veroordeling in de kosten uitspreekt, omdat ze
onbestaande waren, houdt het Hof van cassatie, in geval van vernietiging, de kosten van
de cassatierechtspleging niet aan (Art. 1111 Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0055.F
nr. 478
Mededelen van inlichtingen door sociale inspectiedienst – Rechtsgrond.
Wanneer een akte van onderzoek en rechtspleging wordt meegedeeld door een sociale
inspectiedienst aan de instellingen van sociale zekerheid, de sociale inspecteurs van de
andere inspectiediensten of aan ambtenaren belast met het toezicht op andere
wetgevingen, wordt deze mededeling specifiek geregeld door artikel 5, van de
Arbeidsinspectiewet en niet door het voorschrift van artikel 125, van het Koninklijk
Besluit van 28 december 1950. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet; Art. 125 KB 28 dec. 1950.)
29 oktober 2007
S.2006.0091.N
nr. 513

BURGERLIJKE ZAKEN
Gevolg – Kosten niet vermeld in de opgave van partijen.
De beslissing omtrent kosten die door de partijen niet zijn vermeld in hun omstandige
opgave wordt geacht te zijn aangehouden; de rechter kan in het vonnis enkel de kosten
vereffenen die door de partijen in die opgave zijn vermeld (Art. 1021 Gerechtelijk
Wetboek.)
5 januari 2007
C.2005.0483.N
nr. 7
Kostenstaat – Kenmerk.
De overgelegde kostenstaat van een partij maakt geen gevorderde zaak of vordering in de
zin van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek uit (Art. 1017, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
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15 juni 2007

C.2004.0555.N

nr. 330

Begroting van een kost door de partij – Beslissing van de rechter – Gevolg.
De rechter is niet gebonden aan het door de partij begrote bedrag van elke aangegeven
kost in diens uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke kosten, ook al is die
begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in de uitgavenstaat (Artikelen
1017 en 1021 Gerechtelijk Wetboek.)
15 juni 2007
C.2004.0555.N
nr. 330
Vereffening van de kosten door de rechter.
De rechter kan de kosten van een partij in het vonnis slechts vereffenen indien die partij
hem de in artikel 1021, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalde uitgavenstaat heeft
overgelegd en die kost is vermeld in de omstandige opgave van de kosten (Artikelen
1017 en 1021 Gerechtelijk Wetboek.)
15 juni 2007
C.2004.0555.N
nr. 330

STRAFZAKEN
Burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld – Rechtstreekse dagvaarding door de
burgerlijke partij of opening van een gerechtelijk onderzoek tengevolge van haar
optreden – Veroordeling in de kosten – Verplichting van de rechter.
Krachtens artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, is de rechter in strafzaken,
zonder dat enige partij daartoe moet hebben geconcludeerd, ambtshalve verplicht de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, te veroordelen in alle kosten door de
Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse
dagvaarding heeft genomen of wanneer een gerechtelijk onderzoek is geopend ten
gevolge van haar optreden als burgerlijke partij
30 januari 2007
P.2006.1371.N
nr. 54
Veroordeling in de kosten van het cassatieberoep – Overlijden van de beklaagde tijdens
de procedure in cassatie.
Wanneer het cassatieberoep door het overlijden van de beklaagde in de loop van het
cassatiegeding, zonder voorwerp is geworden, zijn de kosten van het cassatieberoep ten
laste van de Staat.
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Vervolgingen wegens verschillende
misdrijven – Veroordeling wegens één telastlegging en vrijspraak voor de andere –
Opsplitsing van de kosten – Veroordeling in de kosten – Strafvordering.
Wanneer de feitenrechter een beklaagde wegens één telastlegging veroordeelt en hem
voor een andere vrijspreekt, beoordeelt hij op onaantastbare wijze in hoeverre de kosten
van de strafvordering werden veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf; de
artikelen 162 en 194 Sv. verplichten niet om die kosten op te splitsen
9 mei 2007
P.2007.0091.F
nr. 240
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Wettigheid – Vervolgingen wegens verschillende misdrijven – Veroordeling wegens één
telastlegging en vrijspraak voor de andere – Onderzoeksmaatregel bevolen voor de
telastlegging waarvoor de beklaagde is vrijgesproken – Veroordeling van de beklaagde in
de betaling van de kosten van deze maatregel – Veroordeling in de kosten –
Strafvordering.
Als uit een rechterlijke beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt dat een onderzoeksmaatregel alleen bevolen werd voor het misdrijf waarvoor de
beklaagde is vrijgesproken, kan de rechter niet zonder de artikelen 162 en 194 Sv. te
schenden, de kosten van deze maatregel bij de beklaagde leggen.
9 mei 2007
P.2007.0091.F
nr. 240
Afschrift – Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie –
Controleverslag – Mededeling – Begrip – Werkloosheid.
Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de
daarin vermelde feiten kennisgenomen had (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede
lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2007
S.2006.0053.F
nr. 564

GEZINSBIJSLAG
WERKNEMERS
Aard – Kinderbijslagfonds – Terugvordering – Onverschuldigde betaling – Schuld.
De kinderbijslag is een tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de kosten verbonden
aan de opvoeding van het kind en wordt uitbetaald aan de ouder die het kind
daadwerkelijk opvoedt; de verplichting om een onverschuldigd ontvangen kinderbijslag
terug te betalen is geen schuld die is aangegaan ten behoeve van de huishouding of van de
opvoeding van de kinderen. (Art. 222, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
19 maart 2007
S.2005.0032.N
nr. 146

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)
Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing.
Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten,
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden,
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159
van de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991 (Artikelen
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 juni 2007
S.2005.0094.N
nr. 352
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Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing.
Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten,
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden,
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159
van de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991 (Artikelen
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 juni 2007
S.2005.0094.N
nr. 352
Overdracht van strafvervolging – Behandeling van de zaak door de rechter die de wet
toekent.
De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de vreemde
wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet hem
toekent. (Art. 13 Grondwet 1994; Art. 6.1 EVRM.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385

GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Draagwijdte – Motiveringsplicht – Waarde van de redenen.
Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat geen
verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Toezicht op de wettigheid – Verplichting – Reglementaire besluiten – Raad van State –
Rechterlijke macht – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen (Art. 3 Wetten
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
15 februari 2007
C.2006.0071.F
nr. 94
Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel.
Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt (Art.
149 Grondwet 1994.)
15 februari 2007
C.2006.0020.F
nr. 93
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Strafuitvoering – Uitspraak in openbare terechtzitting – Vonnis – Voorwaardelijke
invrijheidstelling.
Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te (stad)
op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in
openbare terechtzitting (Art. 149 Grondwet 1994.)
10 april 2007
P.2007.0370.N
nr. 176
Contractuele rechtsverhouding – Geschil – Burgerlijk recht.
Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet.
27 april 2007
C.2006.0340.N
nr. 216
Schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie – Beperkende
maatregelen ten aanzien van conventioneel bruggepensioneerden – Toepassing.
Het arrest dat oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in
vergelijking tot de rechthebbenden tussen de 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten,
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de
stelsels van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen en op die gronden,
wegens schending van het beginsel van gelijke behandeling en niet–discriminatie, de
toepassing van de verblijfsvoorwaarde terzijde schuift, schendt de artikelen 10, 11 en 159
van de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991 (Artikelen
10, 11 en 159 Grondwet 1994; Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende de
arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 juni 2007
S.2005.0094.N
nr. 352
Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in
een uitzondering op die regel voorziet (Art. 149 Grondwet 1994.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Administratieve handeling – Beperking – Wettigheidstoetsing.
De interne en externe toetsing van de wettigheid van een administratieve handeling, die de
met eigenlijke rechtspraak belaste organen kunnen en moeten verrichten, wordt niet
beperkt door de omstandigheid dat tegen de administratieve handeling voor de Raad van
State een vordering tot schorsing is ingesteld die werd verworpen, en een beroep tot
nietigverklaring dat geleid heeft tot een arrest dat de afstand van geding heeft vastgesteld
(Art. 159 Grondwet 1994.)
10 september 2007
S.2007.0003.F
nr. 394
Motiveringsplicht – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Art. 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de
rechtspleging regelt
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
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Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is (Art. 144 Grondwet 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is (Art. 144 Grondwet 1994.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

GRONDWETTELIJK HOF
Gevolg – Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Vraag die verschillende
procedures met elkaar vergelijkt – Onderscheid tussen personen in dezelfde hoedanigheid
maar in verschillende rechtstoestanden – Hof van Cassatie – Grenzen.
Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer de
vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft tussen personen
of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder
onderscheid voor alle partijen gelden (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof – Vraag bedoeld in artikel 26, § 1
Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie – Grenzen.
De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1 EVRM en
14.1 I.V.B.P.R. kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit van de bepalingen vermeld
in artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Verzwaring van de straf – Hoger beroep – Prejudiciële vraag – Veroordeling tot
werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie – Veroordeling tot een
geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – Toepassing.
Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis,
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd,
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf
zwaarder is dan de eerste
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Verplichting – Cassatiemiddel – Prejudicieel geschil – Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bij wijze
van een middel voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de
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aanvang van een beroepstermijn, meer bepaald een vraag over de schending door artikel
792, tweede lid, Ger. W., in samenhang gelezen met artikel 704, eerste lid, Ger. W. en
met artikel 164, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, van de artikelen 10 en 11, Grondwet moet het
Hof van cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 maart 2007
S.2005.0102.N
nr. 126
Prejudiciële vraag – Verplichting – Materie waarvoor de Grondwet de draagwijdte v/e
recht bekrachtigd door verdrag met rechtstreekse werking niet uitbreidt – Hof van
Cassatie – Strafzaken.
Wanneer een verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht, in strafzaken een
door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte ervan uit te
breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die
bestaat in het nagaan of de wet al dan niet de grondwettelijke bepaling schendt met
betrekking tot dit recht (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een
vernietigde regel gegronde beslissing – Toepassing – Grenzen – "Non bis in idem".
De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van een op een
vernietigde regel gegronde beslissing – Wettigheid van de aantijgingen – Toepassing –
Grenzen.
De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot
staving van een middel is opgeworpen wanneer het onderzoek van die vraag tot de
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt.
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Ontvankelijkheid – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van
een op een vernietigde regel gegronde beslissing.
De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet
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van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde
vordering werd ingesteld
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot
staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische
veronderstelling berust (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de
nodige maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de
artikelen 12 en 14 van de Grondwet – Gelijkheidsbeginsel.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning.)
3 april 2007
P.2006.1348.N
nr. 164
Prejudiciële vraag – Verplichting – Architecten – Ongelijkheid – Andere beoefenaars van
vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag
stellen (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Prejudiciële vraag – Verplichting – Vraag gesteund op een onjuiste onderstelling – Hof
van Cassatie – Grenzen.
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling –
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Doel – Strafzaken – Artikel 10.
Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet
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Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Verplichting – Prejudicieel geschil – Vooropstelling die steunt op een onjuiste
rechtsgrond – Grenzen.
Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing, op de
rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het
handelsregister die in het middel bedoeld worden, dient de prejudiciële vraag die tot
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk
Hof te worden gesteld (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Prejudiciële vraag – Verplichting – Opgegeven wettelijke bepalingen – Hof van Cassatie
– Grenzen.
Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen over
wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen
kunnen opleveren (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
26 juni 2007
P.2007.0402.N
nr. 358
Prejudiciële vraag – Verplichting – Europees aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Hof van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10,
11 en 191 van de Grondwet (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989; Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10,
11 en 191 Grondwet 1994.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar –
Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij
decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit –
Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten – Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
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Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N

nr. 359

Prejudiciële vraag – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm een
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert (Art. 26 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie.
Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst,
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof
2 oktober 2007
P.2007.0988.N
nr. 448
Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. –
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van een
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij toepassing van
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet,
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
2 oktober 2007
P.2007.0988.N
nr. 448
Prejudiciële vraag – Bevoegdheid – Schending van de artikelen 10 et 11 van de Grondwet
– Schending voortvloeiend uit het ontbreken van een wet.
Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van een wet
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Prejudiciële vraag – Verplichting – Verzorgingsverstrekkers – Verjaringstermijn –
Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet.
Krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op
menselijke wezens omvat en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de
door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek, bepaalde
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verjaringstermijn van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door
dierenartsen geleverde prestaties niet. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
16 oktober 2007
C.2006.0590.N
nr. 544
Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. –
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds dat, anders dan in het geval van een
controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing van
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet,
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
30 oktober 2007
P.2007.1150.N
nr. 519
Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie.
Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst,
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof
30 oktober 2007
P.2007.1150.N
nr. 519
Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar –
Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij
decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit –
Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten – Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528
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Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoering –
Verplichting tot het stellen van de vraag – Hof van Cassatie – Voorwaardelijke
invrijheidstelling.
De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof wordt gesteld (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 november 2007
P.2007.1618.F
nr. 591
Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989,
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989,
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.)
3 december 2007
C.2006.0421.F
nr. 602
Prejudiciële vraag – Verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel –
Begrip.
Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om
uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel.
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
Prejudiciële vraag – Verplichting – Hof van Cassatie.
Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen
onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische
toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
Arrest – Schending van de Grondwet – Uitlegging van de wet – Bepaling in de tijd –
Prejudicieel geschil – Gevolgen – Rechterlijke macht – Criteria.
Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid.
20 december 2007
C.2007.0227.N
nr. 653
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Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid –
Administratieve overheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout.
Het arrest dat oordeelt dat de schending van de Grondwet geen fout oplevert wanneer zij
gegrond is op de toepassing van een wet die door het Grondwettelijk Hof ongrondwettig
noch nietig werd verklaard, verantwoordt zijn beslissing naar recht dat het de overheid
niet kan worden verweten dat zij een wetsbepaling heeft toegepast vóór de publicatie in
het Belgisch Staatsblad van een arrest van het Grondwettelijk Hof volgens hetwelk die
bepaling de artikelen 10 en 11 Grondwet schendt
21 december 2007
C.2006.0457.F
nr. 661

HANDELSPAPIER
Wisselbrief – Aval – Geen vermelding voor wie het aval is gegeven – Waarborg.
Wanneer niet wordt vermeld voor wie het aval is gegeven, waarborgt het aval de
eventuele wisselverbintenis van de trekker. (Art. 31, vierde lid, Boek I, Titel VIII
Wetboek van Koophandel.)
31 mei 2007
C.2006.0147.F
nr. 285

HANDELSPRAKTIJKEN
Stakingsrechter – Bevoegdheid.
In de regel kan de stakingsrechter enkel de staking bevelen van een inbreuk op de eerlijke
handelspraktijken waarvan hij het bestaan vaststelt; dit sluit echter niet uit dat hij vaststelt
dat een bepaalde daad een dergelijke inbreuk vormt en vervolgens niet alleen de daad als
zodanig verbiedt, maar tevens, binnen de grenzen van wat gevorderd werd, de staking
beveelt van de onrechtmatige praktijken die eraan ten grondslag liggen, dit ten einde
herhaling van dezelfde of vergelijkbare inbreuken te voorkomen (Art. 95 Wet 14 juli
1991.)
2 maart 2007
C.2006.0148.N
nr. 124
Onrechtmatig beding – Kennelijk onevenwicht – Beoordeling door de rechter – Toetsing –
Hof van Cassatie – Verzekeringen.
Het Hof gaat na of de bodemrechter, bij zijn beoordeling, het wettelijk begrip kennelijk
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen niet heeft miskend bij een
onrechtmatig beding in de zin van de Handelspraktijkenwet 1991. (Art. 31 Wet 14 juli
1991.)
12 oktober 2007
C.2005.0520.F
nr. 477
Daden strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied – Plaats waar het feit dat aan
de oorsprong ligt van de schade zich heeft voorgedaan – Toepasselijke wet – Vordering
tot staking.
De Belgische wet betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument
is van toepassing wanneer het feit dat aan de oorsprong ligt van de onrechtmatige
aantasting van de door die wet beschermde belangen zich in België voordoet (Art. 3,
eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
2 november 2007
C.2006.0201.F
nr. 525

– 139 –
HELING
Bestanddelen – Heling van een gestolen voorwerp – Bedrieglijk opzet.
Heling van een gestolen voorwerp vereist bij de heler dat hij met name het voormelde
voorwerp met een bedrieglijk opzet heeft verkregen, d.w.z. met de bedoeling om er ofwel
zelf voordeel uit te halen, ofwel de daders van of de medeplichtigen aan de diefstal te
helpen om de voordelen eruit te halen.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Witwassen – Vermogensvoordelen – Aard van het misdrijf – Misdaad of wanbedrijf.
Het aflopend karakter van de witwasmisdrijven van artikel 505, eerste lid, 2°, 3° en 4°,
belet niet dat de dader dat misdrijf telkens opnieuw pleegt wanneer hij één van de in deze
bepalingen omschreven handelingen stelt (Art. 505, eerste lid, 2°, 3° en 4° Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Opeenvolgende
witwashandelingen van eenzelfde beklaagde – Straffen – Misdaad of wanbedrijf.
Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn geweest
van verschillende opeenvolgende witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen
zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, 1e
lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
Witwassen – Vermogensvoordelen – Basismisdrijf en witwasheling gepleegd door
dezelfde dader – Toepassing – Misdaad of wanbedrijf.
Het misdrijf van artikel 505, eerste lid, 4°, en tweede lid, Strafwetboek kan erin bestaan
dat de oorsprong van gelden van criminele oorsprong of van het ermee overeenstemmend
bedrag wordt verheeld en verhuld door handelingen waarbij de dader, tevens dader van
het basismisdrijf, rechtstreeks en zonder tussenbewerking, illegale vermogensvoordelen in
ontvangst neemt, bijvoorbeeld door plaatsing op zijn bankrekening. (Artikelen 42, 3° en
505, eerste lid, 4°, en tweede lid Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
Witwassen van vermogensvoordelen – Vermogensvoordelen bestaande uit gelden –
Gelden gebruikt om waarden aan te kopen – Gelden terug te vinden in het patrimonium
van de verkoper van de waarden.
Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit dit
misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan
komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper van die waarden en kunnen
zij het voorwerp van het misdrijf van witwassen zijn dat met toepassing van artikel 505,
derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, derde
lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527
Witwassen van vermogensvoordelen – Meerdere daders.
Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat meerdere daders
die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde misdrijven hebben
gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen, zelfs samen met
de daders van het hoofdmisdrijf, tot verbeurdverklaring ervan worden veroordeeld, mits
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de uitvoering van verbeurdverklaring de omvang van dit voordeel niet overschrijdt
(Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527
Aard – Vermogensvoordeel rechtstreeks uit misdrijf verkregen – Witwassen van het
vermogensvoordeel – Witgewassen vermogensvoordeel.
Een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3e, Strafwetboek maakt
het voorwerp van het misdrijf van witwassen uit in de zin van artikel 42, 1e, Strafwetboek
en niet een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dit misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3e,
Strafwetboek (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, eerste en derde lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527
Witwasmisdrijf – Witwas van geldsommen door de aankoop van een onroerend goed –
Verbeurdverklaring van het onroerend goed – Maximumbedrag.
De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen,
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af (Art. 7 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.0970.N
nr. 609

HERHALING
Voorwaarden – Misdrijven inzake verdovende middelen – Eerdere veroordeling
uitgesproken in het buitenland – Aanvang – Termijnen – Bijzondere herhaling.
De termijn voor herhaling na een veroordeling wegens overtreding van de Drugwet,
begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de herhaling
dient, in kracht van gewijsde is gegaan, zelfs al is de veroordeling in het buitenland
uitgesproken. (Art. 5 Wet 24 feb. 1921; Art. 36, § 2, a) iii Enkelvoudig Verdrag inzake
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de
wet van 20 aug. 1969..)
13 juni 2007
P.2007.0608.F
nr. 324

HERZIENING
ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING
Draagwijdte – Toetsing door het Hof – Advies van het hof van beroep – Nieuw feit –
Artikel 445 Sv..
Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het hof
van beroep gedane onderzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied is
overeenkomstig de wet
17 april 2007
P.2006.0859.N
nr. 186
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HINDERLIJKE INRICHTINGEN
Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige maatregelen te
nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de artikelen 12 en 14 van de
Grondwet – Gelijkheidsbeginsel.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning.)
3 april 2007
P.2006.1348.N
nr. 164

HOF VAN ASSISEN
ALGEMEEN
Gevolg – Wijze waarop de rechtspleging geregeld is.
De procedure voor het hof van assisen, zoals deze geregeld wordt door, onder meer, de
artikelen 214, 294, 312bis, 313 en 377 en volgende, Wetboek van Strafvordering, houdt in
dat de beschuldigde een gemotiveerde uitspraak kan krijgen over de wettigheid en de
regelmatigheid van het bewijs en voldoende kan weten welke bewijzen of verweer de jury
overtuigend heeft geacht en welke niet.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55

SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
Verplichting – Beslissing die het verzet ontvankelijk en de veroordeling ongedaan
verklaart – Samenstelling van een nieuwe jury – Veroordelend verstekarrest – Verzet van
de beschuldigde.
In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en de
veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om
een nieuwe jury samen te stellen. (Artikelen 242 tot 253 Gerechtelijk Wetboek; Art. 385,
tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361

BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Debatten geleid door de voorzitter – Onregelmatige verklaring van een getuige –
Opdracht van de voorzitter.
De voorzitter van het hof van assisen die belast is met de leiding van het debat, is
verplicht een op onregelmatige wijze afgelegde verklaring van een getuige te vernietigen
en vervolgens te handelen zoals de wet voorschrijft (Artikelen 317 en 322 Wetboek van
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Strafvordering.)
16 januari 2007

P.2006.1398.N

nr. 25

Vaststelling – Nietigheid van een verklaring onder eed – Nieuwe verklaring zonder
eedaflegging – Geen verzet.
Wanneer de nietigheid van een verklaring onder eed, afgelegd op de rechtszitting, wettig
werd vastgesteld en de getuige op een latere rechtszitting zonder eedaflegging regelmatig
werd verhoord zonder verzet vanwege één der partijen, is de rechtspleging door geen
nietigheid aangetast (Artikelen 317 en 322 Wetboek van Strafvordering.)
16 januari 2007
P.2006.1398.N
nr. 25
Aard – Aanwezigheid in de zittingszaal – Behandeling ter zitting – Getuigen – Verbod.
De vormvereiste van artikel 316, Wetboek van Strafvordering is noch substantieel, noch
op straffe van nietigheid voorgeschreven (Art. 316 Wetboek van Strafvordering.)
16 januari 2007
P.2006.1398.N
nr. 25
Gevolg – Akte van beschuldiging – Uitlegging door het openbaar ministerie van feitelijke
gegevens – Behandeling ter zitting.
In zijn akte van beschuldiging mag het openbaar ministerie aan de feitelijke gegevens die
hij vermeldt de uitlegging geven die hij juist en gepast acht; die uitlegging, die de
verdediging kan aanvechten en die de jury vrij beoordeelt, heeft geen incidentie op de
regelmatigheid van de bewijsvoering
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Verklaring van de jury – Eenparig oordeel van de rechters dat de gezworenen zich in de
zaak zelf hebben vergist – Artikel 352, Sv..
Artikel 352 Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat indien de rechters, buiten het
geval van artikel 118 van de wet van 18 juni 1869 op de rechterlijke organisatie, éénparig
overtuigd zijn dat de gezworenen, al hebben zij de vormen in acht genomen, zich in de
zaak zelf hebben vergist, het hof van assisen verklaart dat het vonnis uitgesteld is en de
zaak naar een volgende zitting verwijst om te worden onderworpen aan een nieuwe jury,
waarvan geen van de gezworenen deel mag uitmaken, houdt niet in dat de rechters moeten
motiveren waarom zij oordelen dat de gezworenen zich over de schuldvraag niet hebben
vergist.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Verklaring van de jury – Wijze waarop de gezworenen hun overtuiging moeten vormen.
Artikel 342 Wetboek van Strafvordering legt de gezworenen geen bijzondere regels op
voor het vormen van hun overtuiging, maar legt hen op na te gaan welke indruk de tegen
de beschuldigde aangevoerde bewijzen en middelen van verweer op hen hebben gemaakt;
hieruit volgt dat de gezworenen hun innerlijke overtuiging vormen op grond van alle
gegevens van de zaak, dit is na afweging van de bewijswaarde van de verschillende
tijdens het geding voorgebrachte elementen.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Eerlijk proces.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele
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verplichting in hun overtuiging te motiveren
30 januari 2007
P.2006.1390.N

nr. 55

Artikel 342 Sv. – Verklaring van de jury.
Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen geen
rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen,
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de
schuld niet te motiveren.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Behandeling ter zitting en tussenarresten – Vermeldingen in het proces–verbaal van de
terechtzitting.
Noch artikel 348 en 349, noch artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke
vermeldingen betreffende de verklaring van de jury in het proces–verbaal van de
terechtzitting moeten worden opgenomen.
17 april 2007
P.2007.0013.N
nr. 187
Verklaring van de jury – Voorlezing van de uitslag van de beraadslaging door de
hoofdman van de jury – Artikel 348 Sv. – Houding.
De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de houding
van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de hoofdman
moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven
17 april 2007
P.2007.0013.N
nr. 187
Verklaring van de jury – Voorlezing van de uitslag van de beraadslaging door de
hoofdman van de jury – Gebruikte formule – Artikel 348 Sv..
De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de houding
van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de hoofdman
moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven
17 april 2007
P.2007.0013.N
nr. 187
Gevolg – Draagwijdte – Behandeling ter zitting en tussenarresten – Aantekening van de
verklaring van een getuige – Artikelen 318 en 372 Sv. – Proces–verbaal van de
terechtzitting.
Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assisen, noch de
artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de weg dat aantekening
wordt gehouden van een verklaring van een getuige; zelfs buiten de hypothese van artikel
318 Wetboek van Strafvordering heeft de aantekening van een verklaring van een getuige
in het proces–verbaal van de terechtzitting niet de nietigheid van het proces–verbaal van
de terechtzitting tot gevolg
17 april 2007
P.2007.0013.N
nr. 187
Beginsel van het mondeling karakter van het debat – Processen–verbaal waarin het
misdrijf vastgesteld wordt en processtukken – Overhandiging aan de gezworenen –
Behandeling ter zitting.
De bepalingen waarin het beginsel van het mondeling karakter van het debat voor het hof
van assisen is vastgelegd, verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen die de

– 144 –
voorzitter hen, bij wijze van uitzondering op dit principe, moet overhandigen. (Artikelen
317, tweede lid, en 341, eerste lid Wetboek van Strafvordering.)
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Verhoor van getuigen – Artikel 317, tweede lid, Sv. – Vragen aan de getuige over zijn
kennis van de beschuldigde of het bestaan van verwantschap of dienstverband.
Noch uit artikel 317, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, noch uit enige andere
wettelijke bepaling volgt dat de verklaring van de getuige over zijn kennis van de
beschuldigde vóór het feit dat in de akte van beschuldiging is vermeld of over de
betrekkingen van verwantschap of dienstverband van die getuige met de beschuldigde,
substantieel is of op straffe van nietigheid is voorgeschreven; bij afwezigheid van die
verklaring kan de verdediging immers de voorzitter van het hof van assisen verzoeken de
getuige daarover te ondervragen
11 september 2007
P.2007.0572.N
nr. 400
Gevolg – Voorzitter van het hof van assisen – Beschikking van vrijspraak – Negatief
antwoord op een hoofdvraag – Aanvullende vraag onbeantwoord gelaten – Verplichting
om de beschuldiging uit te putten.
De vrijsprekende beschikking die door de voorzitter van het hof van assisen is genomen
onttrekt de zaak niet aan dat hof wanneer de voorzitter haar heeft verleend op basis van
een verdict waardoor de beschuldiging niet uitputtend is behandeld; wanneer blijkt dat een
hoofdvraag negatief werd beantwoord omdat het hof van assisen zich bij de minderheid
van de jury heeft aangesloten, moet deze nog beraadslagen over de aanvullende vraag
welke zij onbeantwoord had gelaten, zonder dat de vrijsprekende beschikking die de
voorzitter voortijdig heeft verleend, aan de verplichting om de beschuldiging uitputtend te
behandelen in de weg kan staan.
19 september 2007
P.2007.0882.F
nr. 421
Voorzitter van het hof van assisen – Beschikking van vrijspraak.
De vrijsprekende beschikking, die alleen de voorzitter van het hof van assisen kan nemen,
is slechts diens bevel om wat onaantastbaar door de jury was beslist, ten uitvoer te leggen.
(Art. 358 Wetboek van Strafvordering.)
19 september 2007
P.2007.0882.F
nr. 421
Vervanging van een griffier op de zitting – Proces–verbaal van de zitting – Door de
griffier ondertekend.
Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden samen met
de voorzitter het proces–verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een authentiek
karakter te verlenen en van de juistheid van alle vermeldingen erin te getuigen.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van
dat verzuim.
Het verzuim van een griffier om het proces–verbaal van de zitting te ondertekenen, kan
worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in
strafzaken; een dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, ook al gebeurt het nadat een
rechtsmiddel is ingesteld
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
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Straftoemeting – Wettigheid – Deskundigenverslag – Verwijt van partijdigheid – Niet
gegrond verklaarde grief – In aanmerkingneming van de door de deskundigen beschreven
persoonlijkheidsgegevens – Tussenarrest.
Wanneer het hof van assisen in een tussenarrest beslist dat de partijdigheid die het
deskundigenverslag wordt verweten alleen wordt afgeleid uit uittreksels die uit hun
verband zijn gehaald en wanneer uit het verslag in zijn geheel en de uiteenzetting van de
deskundigen op de zitting blijkt dat zij niet op de schuld van de beschuldigden zijn
vooruitgelopen, kan het wettig de strafmaat bepalen met verwijzing naar, met name, de
persoonlijkheidsgegevens die door de deskundigen zijn beschreven.
28 november 2007
P.2007.1359.F
nr. 589

EINDARREST
Veroordelend arrest op de strafvordering – Motivering.
Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft, regelmatig
met redenen omkleedt wanneer het de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft
geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van
de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Beschuldigde schuldig bevonden aan moord en poging tot doodslag – Medebeschuldigden
schuldig verklaard aan moord en moordpoging – Motivering – Straf.
Wanneer het hof van assisen, nadat het een beschuldigde het voordeel van
heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag heeft toegekend, dat aan
andere beschuldigden is ontzegd, de voormelde beschuldigde schuldig verklaart, als dader
of mededader, aan moord en poging tot doodslag, verbiedt het negatieve oordeel van de
jury over de verzwarende omstandigheid in de tweede beschuldiging, het hof van assisen
niet om in de motivering van de aan die beschuldigde opgelegde straf, het doorslaggevend
karakter te onderstrepen van diens deelneming aan de misdaden waaraan het hem schuldig
heeft bevonden.
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Gevolg – Ontvankelijkheid – Veroordeling – Cassatieberoep van de beschuldigde –
Middel waarbij een onregelmatigheid als bedoeld in artikel 235bis Sv. wordt aangevoerd
– Geen conclusie betreffende deze onregelmatigheid voor de voorlezing bedoeld in artikel
313.
Wanneer de beschuldigde, die veroordeeld is door het hof van assisen, nagelaten heeft de
middelen bedoeld in artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, die hij aan de
feitenrechter kon onderwerpen bij conclusie te omschrijven vooraleer tot de voorlezing
bedoeld in artikel 313 van dit wetboek werd overgegaan, zijn de door deze middelen
bedoelde onregelmatigheden gedekt en kunnen deze middelen niet voor de eerste maal
voor het Hof worden opgeworpen. (Art. 312bis Wetboek van Strafvordering.)
11 september 2007
P.2007.0572.N
nr. 400
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HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Wijziging van het beroepen vonnis – Gedeeltelijke bevestiging van de door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel – Devolutieve kracht.
Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard, het
beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient hij de zaak niet naar
de eerste rechter te verwijzen wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel
beveelt, ook al is die onderzoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene bevolen door
het beroepen vonnis (Art. 1068, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 januari 2007
C.2006.0077.N
nr. 50
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Termijn – Vonnis.
De aan de partijen gedane kennisgeving van een door de beslagrechter inzake collectieve
schuldenregeling gewezen vonnis strekt ertoe de termijn van hoger beroep te doen ingaan
(Artikelen 1051 en 1675/16 Gerechtelijk Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0168.F
nr. 60
Betekening – Niet–aangrenzend land van Europa – Ander werelddeel – Termijn –
Verlenging – Verblijfplaats.
Wanneer degene aan wie betekend wordt, verblijft op het Europese continent maar in een
land dat ook deel uitmaakt van een ander werelddeel, dient de verlenging van de termijn
van hoger beroep te gebeuren aan de hand van de door artikel 55 Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven langste termijn (Artikelen 55 en 1051, derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2005.0073.N
nr. 161
Rechtspleging in het Frans – Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale
taalregeling van het grondgebied – Akte van hoger beroep – Vorm.
De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding van een
in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de woon– of
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden vermeld,
terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gelegen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs
in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin van de Taalwet
Bestuurszaken (Artikelen 2, 7, § 1bis, 24 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
7 juni 2007
C.2006.0380.F
nr. 313
Beroepen vonnis – Gevolg – Betekening – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen
woonplaats – Termijn – Aanvang.
Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats,
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2005.0032.N
nr. 347
Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel – Taalgebruik in
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bestuurszaken.
Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie
gelegen is (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37,
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
21 september 2007
C.2005.0498.F
nr. 424
Aard – Termijn – Beroepen beschikkingen – Tegenpartij.
De gedaagde in hoger beroep kan tegen een partij die aldaar in het geding is incidenteel
beroep instellen tot aan de sluiting van het debat voor de appelrechter, zonder dat hem
daarbij kan worden tegengeworpen dat zijn incidenteel beroep laattijdig is omdat de in
artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn voor het instellen
van principaal beroep verstreken is, en kan aldus, zonder onderscheid en ongeacht de
beperking van het principaal beroep, tegen alle beschikkingen van een beroepen vonnis
die hem nadeel betrokkenen opkomen (Art. 1054, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0152.N
nr. 595
Verzending naar de bijzondere rol – Beslissing van inwendige aard, niet vatbaar voor
hoger beroep.
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of hoger
beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht (Art.
1046 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0088.N
nr. 594
Hoger beroep – Vorig vonnis – Andere vordering – Verscheidene vorderingen – Kracht
van gewijsde – Belang – Laattijdigheid.
Wanneer het hoger beroep tegen een beslissing over een van de oorspronkelijke
vorderingen niet–ontvankelijk is wegens laattijdigheid omdat zij al in kracht van gewijsde
is gegaan, heeft zulks niet tot gevolg dat het vereiste belang om hoger beroep in te stellen
tegen een vorige beslissing, die uitspraak doet over een andere vordering en niet in kracht
van gewijsde is gegaan, teloorgaat (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk Wetboek.)
21 december 2007
C.2006.0075.F
nr. 659

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Hoger beroep van de beklaagde beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkingen – Gezag
van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke rechtsvordering – Geen hoger beroep van
het O.M. – Omvang.
Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot de burgerrechtelijke
beschikkingen van het beroepen vonnis en zonder hoger beroep van het openbaar
ministerie, is de rechter in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste rechter
op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft
10 januari 2007
P.2006.0988.F
nr. 17
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Hoger beroep van de burgerlijke partij – Uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke
vordering.
De burgerlijke partij waaraan de eerste rechter het gevorderde heeft toegewezen, behoudt
een belang om een hoofdberoep in te stellen met het oog op de uitbreiding of wijziging
van de vordering die zij bij het strafgerecht aanhangig heeft gemaakt, voor zover de
uitbreiding of de wijziging gegrond blijft op het aan de beklaagde ten laste gelegde
misdrijf (Artikelen 807 en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 3 en 4 Voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering.)
24 januari 2007
P.2006.1343.F
nr. 44
Verzwaring van de straf – Arrest op verzet – Eenparigheid.
Het rechtscollege dat in hoger beroep uitspraak doet over het verzet van de beklaagde
tegen een door dit rechtscollege bij verstek gewezen beslissing, mag de door de eerste
rechter opgelegde straf niet verzwaren dan door met eenparigheid van stemmen uitspraak
te doen en dit uitdrukkelijk vast te stellen, zelfs indien de bij verstek gewezen beslissing
met eenparige stemmen van zijn leden de door de eerste rechter uitgesproken straf wettig
had verzwaard (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
14 februari 2007
P.2006.1379.F
nr. 88
Dagvaarding van het openbaar ministerie om te verschijnen.
Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek
van het hoger beroep
14 februari 2007
P.2006.1580.F
nr. 90
Verklaring van hoger beroep – Aanhangigmaking van de zaak bij de appelrechter.
Buiten het geval van artikel 205, Sv., wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig
gemaakt door de regelmatig ter griffie ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de
dagvaarding van het openbaar ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen
tot doel heeft de partijen in te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek
van het hoger beroep
14 februari 2007
P.2006.1580.F
nr. 90
Verzwaring van de straf – Eenparigheid – Vervanging van de opschorting van de
uitspraak van de veroordeling door een geldboete.
Het appelgerecht dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling vervangt door
een geldboete met gedeeltelijk uitstel, verzwaart de straf die door de eerste rechter is
uitgesproken, zodat zijn beslissing met eenparige stemmen van zijn leden moet worden
gewezen en het dit uitdrukkelijk moet vaststellen. (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
14 februari 2007
P.2006.1379.F
nr. 88
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep –
Toepassing.
Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is
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uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand
van de beklaagde verzwaart (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
25 april 2007
P.2006.1597.F
nr. 207
Betekening – Afgifte van het exploot op het politiecommissariaat – Termijn – Aanvang –
Verstekvonnis.
Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring van hoger beroep,
ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals is bepaald in de artikelen
33 tot 35, Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot
daarom op het politiecommissariaat heeft afgegeven overeenkomstig artikel 37,
Gerechtelijk Wetboek, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan
uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte (Art. 203, § 1 Wetboek van Strafvordering.)
15 mei 2007
P.2006.1676.N
nr. 249
Verwijzingsbeschikking – Raadkamer.
Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering,
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen
is, is geen verwijzingsbeschikking
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking die oordeelt dat de zaak niet in staat van
wijzen is – Raadkamer.
Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering,
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen
is, is geen verwijzingsbeschikking
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling –
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve beslissing over de strafvordering –
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur tegen de beslissing over de –
Opdracht van de appelrechter – Vonnis – Artikel 10.
Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundige inspecteur tegen de beslissing
over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof,
moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste rechter tot intrekking
van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling van de
herstelvordering verder bevoegd is (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Herstelvordering – Intrekking van de beslissing op strafgebied – Rechter die vaststelt dat
hij niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te oordelen.
De appelrechter die vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de veroordeling tot
straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig,
dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter
aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet
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Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen (Artikelen 10 tot
met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet
1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Ontvankelijkheid – Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde
veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Beslissing over de herstelvordering
– Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur – Vonnis – Artikel 10.
De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing over de
herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot intrekking
bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof. (Artikelen
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Appelrechter die vaststelt dat hij
niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te – Beslissing over de strafvordering
in kracht van gewijsde – Geen beslissing over de aanhangige herstelvordering – Verzoek
tot intrekking van de op de vernietigde regel gesteunde veroordeling op strafgebied –
Beslissing over het verzoek tot intrekking en over de nog aanhangige herstelvordering in
één – Beroep van de stedenbouwkundig inspecteur.
De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voorhanden
was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele rechtbank, doet
geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die vaststelt dat hij ten gevolgen
van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de
herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de
instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd gemaakt, om
overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof de herstelvordering
naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis gelijktijdig met de
intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste en alleen deze
laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht.
(Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in hoger beroep –
Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is
ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde.
Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele straf,
overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd,
de perken van de belangen van de beklaagde niet; daaruit volgt dat de rechter de relatieve
werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de
beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld,
door een werkstraf te vervangen
20 juni 2007
P.2007.0176.F
nr. 339
Hoger beroep van de burgerlijke partij – In kracht van gewijsde gegane vrijspraak op
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strafgebied.
Een in kracht van gewijsde gegane vrijspraak op strafgebied vormt geen hinderpaal voor
het verderzetten van de burgerlijke rechtsvordering op het enkel hoger beroep van de
burgerlijke partij
11 september 2007
P.2007.0146.N
nr. 396
Hoger beroep van de burgerlijke partij – Vrijspraak op strafgebied.
Op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij tegen een vrijsprekend vonnis
kan en moet de appelrechter, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, met
betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering nagaan of de als misdrijf gekwalificeerde
feiten die aan de burgerlijke rechtsvordering ten grondslag liggen, bewezen zijn en aan de
burgerlijke partij schade hebben berokkend
11 september 2007
P.2007.0146.N
nr. 396
Verwijzingsbeschikking – Beslissing betreffende de toereikende bezwaren – Recht van
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer
– Onderzoek in strafzaken.
Het onderzoeksgerecht dat de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de vaststelling
dat ze bewezen zijn, ook al worden de redenen van de vordering overgenomen; de
inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer omstandige
redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat (Artikelen 129, 130,
131, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Hoger beroep tegen het eerste verstekvonnis – Nieuw
verstek – Verzet – Verzet ongedaan verklaard.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan
verklaart (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2007
P.2007.0701.N
nr. 447
Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Nieuw verstek – Hoger beroep tegen het vonnis op
verzet – Verzet – Verzet ongedaan verklaard.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan
verklaart (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2007
P.2007.0701.N
nr. 447
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Correctionele rechtbank die de vervolgingen
niet ontvankelijk heeft verklaard – Veroordeling van de beklaagde – Evocatie –
Strafvordering – Eenparigheid van stemmen.
Het arrest moet met eenparige stemmen van zijn leden worden uitgesproken wanneer het,
op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen een vonnis dat erop neerkomt dat
de vervolgingen niet ontvankelijk worden verklaard en dat het onderzoek van de zaak sine
die uitstelt, dat vonnis tenietdoet, de vervolgingen ontvankelijk verklaart en, door de zaak
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aan zich te trekken, de eisende partij veroordeelt
Strafvordering.)
3 oktober 2007
P.2007.0582.F

(Art. 211bis Wetboek van
nr. 450

Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–verbaal.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen
9 oktober 2007
P.2007.0380.N
nr. 462
Straftoemeting – Misdrijven die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een
zelfde misdadig – Eenstemmigheid.
Wanneer de zaak bij het gerecht in hoger beroep aanhangig is ingevolge de devolutieve
werking van het hoger beroep en de appelrechters, anders dan de eerste rechter, eensdeels,
de in artikel 65, tweede lid, Strafwetboek bedoelde samenloop vaststellen, anderdeels,
oordelen dat de reeds uitgesproken straffen voor een juiste bestraffing van al de
misdrijven niet voldoende lijken, en de aldus door de appelrechters wegens al die feiten
bijkomende uitgesproken straf, niet zwaarder of gelijk is aan de straf die door de rechter
in eerste aanleg is opgelegd wegens het bij hem aanhangige feit alleen, wordt de toestand
van de beklaagde niet verzwaard en is artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering en de
daarin bedoelde eenstemmigheid bij de uitspraak, niet van toepassing.
9 oktober 2007
P.2007.0827.N
nr. 467
Vermindering van hoofdstraf – Toevoeging van terbeschikkingstelling van de regering –
Geen strafverzwaring – Eenparigheid.
Wanneer de appelrechters de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf
verminderen en de bijkomende straf van terbeschikkingstelling van de regering
toevoegen, verzwaren zij de door de eerste rechter uitgesproken straf niet en dienen ze
hun beslissing niet met eenparige stemmen te nemen.
16 oktober 2007
P.2007.0916.N
nr. 485
Rechter die verhinderde rechter bij uitspraak vervangt – Eenstemmigheid.
De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt doet deze
uitspraak zonder dat hij kennis heeft genomen van de zaak, zodat de
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval niet van toepassing is op de vervangende
rechter (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
30 oktober 2007
P.2007.0436.N
nr. 514
Wijziging van de beroepen beslissing – Vereiste van eenparigheid.
Wanneer de appelrechters op het hoger beroep van de burgerlijke partij de beroepen
beslissing wijzigen door de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond te
verklaren, is voor die beslissing geen eenparigheid vereist (Art. 211bis Wetboek van
Strafvordering.)
30 oktober 2007
P.2007.0436.N
nr. 514
Eenparigheid – Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen – Appelrechters die bijkomend de
bekendmaking van het arrest bevelen.
De appelrechters die in hoger beroep bijkomend de door artikel 490 Strafwetboek
voorgeschreven maatregel van bekendmaking bevelen, dienen geen uitspraak te doen met
eenparige stemmen. (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering; Art. 490 Strafwetboek.)
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6 november 2007

P.2007.1226.N

nr. 530

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken –
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Vrijspraak voor één van
de telastleggingen – Artikel 6, EVRM.
Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen
niet bewezen verklaart.
14 november 2007
P.2007.1324.F
nr. 554
Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken –
Eenstemmigheid – Gevolg – In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in aanmerking
genomen – Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf.
Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste rechter
om reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschillende
misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die misdrijven in
aanmerking neemt (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
14 november 2007
P.2007.1324.F
nr. 554
Ontvankelijkheid – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging.
Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in hoger
beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is
gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in eerste aanleg
mogelijk is.
4 december 2007
P.2007.1664.N
nr. 615
Vervanging van de hoofdgevangenisstraf door een geldboete – Verhoging van de
verbeurdverklaring – Eenstemmigheid – Artikel 211bis, Sv..
De appelrechters die de door de eerste rechter uitgesproken hoofdgevangenisstraf laten
wegvallen en in vervanging hiervan als hoofdstraf een geldboete opleggen, verlagen de
tegen de eiser uitgesproken straf; het feit dat de verbeurdverklaring van
vermogensvoordelen wordt bevolen voor een hoger bedrag dan uitgesproken door de
eerste rechter, doet hieraan geen afbreuk, zodat in dergelijk geval geen eenstemmigheid,
zoals voorzien door artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering vereist is
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Vonnis dat de beslissing over de schuld en over de straf opsplitst – Veroordeling zonder
eenstemmigheid – Evocatie.
Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van de
rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de
beslissing over de schuld en over de straf opsplitst en, tengevolge van de daaruit
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd (Artikelen 211bis en 215 Wetboek
van Strafvordering.)
5 december 2007
P.2007.1316.F
nr. 617
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TUCHTZAKEN
Gevolg – Rechter – Tekortkomingen – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke
organen – Onregelmatige aanhangigmaking – Rechtbank van eerste aanleg – Hof van
Cassatie – Verenigde kamers.
Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet regelmatige
wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot vernietiging
zonder verdere uitspraak
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie.
Nu de wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op een
hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan het
openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen,
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen (Art. 415
Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2007
D.2007.0001.N
nr. 453

HOOFDELIJKHEID
Minderjarige delinquent – Indeplaatsstelling – Vergoeding – Geen hoofdelijke
veroordeling – Hoofdelijkheid – Burgerlijke rechtsvordering – Ouders – Strafzaken –
Aansprakelijkheid – Schade.
De subrogatie van de ouder, die het slachtoffer volledig heeft vergoed, in de rechten van
het slachtoffer tegen de andere ouder en de minderjarige is niet onderworpen aan de
voorwaarde dat de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld zijn tot vergoeding
van het slachtoffer, aangezien zij van rechtswege geschiedt ten voordele van de
indeplaatsgestelde (Art. 61 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming;
Artikelen 1202 en 1384 Burgerlijk Wetboek.)
26 april 2007
C.2003.0221.F
nr. 209

HUUR VAN DIENSTEN
Vereffening – Rechtstreekse vordering van de onderaannemers – Vennootschap –
Opdrachtgever – Aannemingsovereenkomst.
De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik dat een
onderaannemer de in artikel 1798 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering
tegen de opdrachtgever instelt (Art. 1798 Burgerlijk Wetboek; Art. 8 Hypotheekwet van
16 dec. 1851.)
14 juni 2007
C.2005.0382.F
nr. 326
Gesplitste aanbesteding – Contractuele verplichting – Algemene zorgvuldigheidsnorm –
Aannemer – Informatieplicht.
De bijzondere coördinatieopdracht van de architect in het kader van een gesplitste
aanbesteding sluit niet uit dat de aannemer die op fundamentele wijze afwijkt van de
regelmatige ontwerpen van de architect, krachtens zijn contractuele verplichtingen ten
aanzien van zijn medecontractant of krachtens de algemene zorgvuldigheidsnorm
gehouden is tot een informatieplicht naar de andere bij de werken betrokken aannemers
toe. (Artikelen 1137, 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
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29 november 2007

C.2006.0283.N

nr. 593

HUUR VAN GOEDEREN
HUISHUUR
Opzegging door de verhuurder – Persoonlijke betrekking – Niet–verwezenlijking –
Vergoeding.
De huurder heeft slechts recht op vergoeding vanwege de verhuurder, wegens het niet
verwezenlijken van de voorwaarden van diens persoonlijke betrekking van het goed of
door zijn afstammelingen binnen de gestelde termijn, als het huurcontract eindigt
ingevolge opzegging door de verhuurder. (Art. 3, §§ 1 en 2 Wet houdende wijziging van
de bepalingen van het Burgerlijk wetboek inzake huishuur.)
15 november 2007
C.2006.0569.N
nr. 556

PACHT
Hoedanigheid – Verkoop van het in pacht gegeven goed – Comité tot aankoop –
Kennisgeving aan pachter.
Wanneer een comité tot aankoop bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de
pachter de kennisgeving doet van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de
opschortende voorwaarde van niet–uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij
enkel de identiteit van de koper opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid te
geven om zijn recht van voorkoop uit te oefenen, treedt het ten aanzien van de pachter
niet op als overheid maar als ministerieel ambtenaar zoals een notaris. (Art. 48.1
Pachtwet.)
5 januari 2007
C.2004.0436.N
nr. 6
Verkoop van het in pacht gegeven goed – Vorm – Kennisgeving aan pachter.
Wanneer een comité tot aankoop, optredend als de in artikel 48.1 Pachtwet bepaalde
notaris, bij verkoop van het in pacht gegeven goed aan de pachter de kennisgeving doet
van de inhoud van de akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet–
uitoefening van het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper
opengelaten wordt, teneinde de pachter de gelegenheid te geven om zijn recht van
voorkoop uit te oefenen, is de "ter post aangetekende brief", deze bepaald in artikel 71 van
het MB van 12 januari 1970 en die aan de geadresseerde wordt afgegeven na de
vaststelling van zijn identiteit. (Artikelen 71 en 72 MB 12 jan. 1970; Artikelen 48.1 en 57
Pachtwet; Art. 43 KB 12 jan. 1970.)
5 januari 2007
C.2004.0436.N
nr. 6
Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond karakter van de
opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter – Bevoegdheid van de rechter.
Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel
of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid
Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
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Aard van bepaling – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond
karakter van de opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter.
Artikel 12.6, eerste lid, Pachtwet, is een dwingende bepaling ten voordele van de pachter.
(Art. 12.6, eerste lid Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
Persoonlijke exploitatie – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond
karakter van de opzeggingsredenen – Ernstig karakter – Beoordeling door de rechter –
Bevoegdheid van de rechter.
Om te oordelen of de verpachter de exploitatie persoonlijk zal uitvoeren, kan de rechter
rekening houden met de exploitatie door de verpachter, in het heden of in het verleden,
van andere percelen dan die waarop de opzegging betrekking heeft. (Art. 12.6, eerste en
derde lid Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
Persoonlijke exploitatie – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond
karakter van de opzeggingsredenen – Ernstig karakter – Beoordeling door de rechter.
Bij de beoordeling van het verzoek van geldigverklaring moet de rechter rekening houden
met alle feitelijke omstandigheden die de opzegging verantwoord hebben; hij moet
onderzoeken of uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat de verpachter het ernstige
voornemen had de persoonlijke, werkelijke en voortgezette exploitatie uit te voeren; zijn
beslissing is onaantastbaar (Art. 12.6, eerste en derde lid Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
Voorwaarden – Overdracht van de exploitatie aan verwanten – Opzegging door de
verpachter – Ernstige redenen.
Indien er geen misbruik van recht is, kan het door de verpachter te kennen gegeven
voornemen om de exploitatie van het verpachte goed geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn
echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstammelingen of aangenomen
kinderen, worden aanvaard als ernstige reden omwille waarvan de verpachter bij het
verstrijken van elke pachtperiode een einde kan maken aan de pacht, ook in het geval de
zittende pachter een verwant is die behoort tot de voormelde in artikel 7, sub 1°, van de
Pachtwet opgesomde verwanten. (Art. 7, 1° Pachtwet.)
4 mei 2007
C.2006.0381.N
nr. 224

HANDELSHUUR
Herziening – Huurprijs – Nieuwe omstandigheden.
Onder nieuwe omstandigheden moeten worden verstaan, objectieve omstandigheden die
de huurwaarde van een handelspand beïnvloeden, maar die niet voorhanden waren bij het
bepalen van de huurprijs en zich sedertdien hebben voorgedaan, zodat er geen rekening
mee kon worden gehouden bij het bepalen van de huurprijs; de wetgever vereist niet dat
de nieuwe omstandigheden onvoorzienbaar zijn. (Art. 6, eerste lid Wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds.)
8 januari 2007
C.2004.0236.N
nr. 9
Reden – Weigering – Verlenging – Oprechte reden – Bevoegdheid van de rechter.
De rechter kan de weigering van de verhuurder een handelshuur te hernieuwen
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verwerpen, wanneer de door hem te kennen gegeven wil om het goed weder op te bouwen
reeds van meet af aan niet oprecht of niet uitvoerbaar blijkt te zijn (Art. 16, I, 3° Wet van
30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het
handelsfonds.)
26 april 2007
C.2006.0440.F
nr. 210
Toetsing door het Hof – Aanvraag om huurhernieuwing – Instemming van de verhuurder
– Andere dan door de huurder voorgestelde voorwaarden – Aanvaarding door de huurder
– Vermoedens – Feitelijk vermoeden.
In de gevallen waarin het bewijs door vermoedens wettelijk is toegestaan, beoordeelt de
rechter in feite de bewijswaarde van de vermoedens waarop hij zijn beslissing grondt; het
Hof gaat alleen na of de rechter het feitelijk vermoeden niet heeft miskend en of hij m.n.
uit de door hem vastgestelde feiten geen gevolg heeft afgeleid dat op grond daarvan
onmogelijk te verantwoorden is (Art. 1353 Burgerlijk Wetboek.)
3 december 2007
C.2007.0003.F
nr. 603
Aanvraag om huurhernieuwing – Instemming van de verhuurder – Andere dan door de
huurder voorgestelde voorwaarden – Aanvaarding door de huurder – Vorm.
Artikel 18, W. 30 april 1951, vereist geen enkele vorm voor de aanvaarding, door de
huurder die de huurhernieuwing aanvraagt, van de door de verhuurder opgelegde
voorwaarden (Art. 18 Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten met het
oog op de bescherming van het handelsfonds.)
3 december 2007
C.2007.0003.F
nr. 603

HUWELIJK
Dubbel huwelijk – Bestanddelen van het misdrijf.
Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391, Strafwetboek het bestaan van
een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de ontbinding van
het voorgaande èn misdadig opzet
28 februari 2007
P.2006.1513.F
nr. 117
Weigering – Ambtenaar van de burgerlijke stand – Beroep bij de rechtbank van eerste
aanleg
–
Vermeend
schijnhuwelijk –
Nieuwe
feitelijke
gegevens
–
Beoordelingsbevoegdheid van de rechter – Omvang.
De rechter die kennis neemt van een beroep tegen de weigering van de ambtenaar van de
burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken dient zijn controle niet te beperken tot de
wettigheid van die beslissing maar oefent zijn rechtsmacht daarover volledig uit en dient
daartoe, in voorkomend geval, te beoordelen, aan de hand van alle hem voorgelegde
feitelijke gegevens, of het voorgenomen huwelijk geen schijnhuwelijk is; daarbij kan hij
ook rekening houden met feitelijke gegevens die dateren van na de weigeringsbeslissing
of die pas na die beslissing bekend werden (Art. 167, zesde lid Burgerlijk Wetboek.)
13 april 2007
C.2006.0334.N
nr. 183
Aard – Weigering – Ambtenaar van de burgerlijke stand – Schijnhuwelijk –
Beoordelingsbevoegdheid.
De wet verleent aan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen discretionaire
beoordelingsbevoegdheid met betrekking tot de voorwaarden waaronder hij kan weigeren
een huwelijk te voltrekken, zoals bij de vaststelling dat het een schijnhuwelijk is (Art.
167, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
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13 april 2007

C.2006.0334.N

Rangorde
–
Onderhoudsverplichting
onderhoudsverplichting.

tussen

nr. 183
echtgenoten

–

Ouderlijke

Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting tussen
echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg dat de
ouderlijke onderhoudsverplichting blijft gelden wanneer de middelen van de echtgenoot
van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer
vaststaat dat hij in gebreke is (Artikelen 203, § 1, en 213 Burgerlijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2005.0153.N
nr. 197
Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet ontbonden – Nationale wet
van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede huwelijk door de andere
echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in België – Wettenconflict.
De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat.
3 december 2007
S.2006.0088.F
nr. 606

HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS
ALGEMEEN
Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Verrekening tussen de vermogens – Beding
dat strijdig is met de essentie van het gemeenschapsstelsel.
Indien in een huwelijkscontract een beding wordt opgenomen waarin wordt
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen
vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van het
gemeenschapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt,
aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op
verrekening. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 Burgerlijk Wetboek.)
17 september 2007
C.2003.0582.N
nr. 408
Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Beding waarin afstand wordt gedaan van het
opstellen van een vergoedingsrekening.
De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tijdens het
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding
dat bepaalt dat bij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen geen
vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artikelen 1387, 1388 en 1389
Burgerlijk Wetboek.)
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145
Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Beding waarin afstand wordt gedaan van het
opstellen van een vergoedingsrekening.
De echtgenoten kunnen in het huwelijkscontract of bij de wijziging ervan tijdens het
huwelijk, geen afstand doen van het opstellen van een vergoedingsrekening; het beding
dat bepaalt dat bij de ontbinding van het gemeenschappelijk vermogen geen
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vergoedingsrekening zal opgemaakt worden, is nietig. (Artikelen 1387, 1388 en 1389
Burgerlijk Wetboek.)
17 september 2007
C.2003.0582.N
nr. 408
Bedongen stelsels – Gemeenschapsstelsel – Verrekening tussen de vermogens – Beding
dat strijdig is met de essentie van het gemeenschapsstelsel.
Indien in een huwelijkscontract een beding wordt opgenomen waarin wordt
overeengekomen dat het tegenbewijs van het feit, dat de verrekening tussen de eigen
vermogens en het gemeenschappelijk vermogen geacht wordt van dag tot dag te zijn
opgesteld, niet zal mogen geleverd worden of dat er bij de ontbinding van het stelsel geen
vergoedingsrekeningen mogen opgemaakt worden, tast dit beding de essentie van het
gemeenschapsstelsel, dat de belangen van de beide partijen in het huwelijk beschermt,
aan; dergelijk beding is strijdig met het dwingend recht van elke echtgenoot op
verrekening. (Artikelen 1387, 1388 en 1389 Burgerlijk Wetboek.)
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145

WETTELIJK STELSEL
Vereffeningsbeding – Verzaking aan opstellen van vergoedingsrekeningen – Private
belangen.
Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat
de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de
eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij
ontbinding van het stelsel om die reden tussen de echtgenoten geen rekening van
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare
orde.
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145
Vereffeningsbeding – Verzaking aan opstellen van vergoedingsrekeningen – Private
belangen.
Een beding in een huwelijksstelsel met een gemeenschappelijk vermogen dat inhoudt dat
de rekeningen die zouden verschuldigd zijn tussen het gemeenschappelijk vermogen en de
eigen vermogens zullen worden vermoed van dag tot dag te zijn opgesteld en dat bij
ontbinding van het stelsel om die reden tussen de echtgenoten geen rekening van
vergoedingen en terugnemingen zal worden opgesteld is niet in strijd met de openbare
orde.
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 408

INBETALINGGEVING
Minnelijk kantonnement – Samenloop.
Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk.
2 februari 2007
C.2005.0367.N
nr. 63
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INDEPLAATSSTELLING
Milieurecht – Voorkooprecht van het Vlaams Gewest – Vordering bij miskenning van het
voorkooprecht – Machtiging door de Vlaamse Regering aan de Vlaamse
Landmaatschappij – Natuurbehoud.
De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu aan de
Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor haar
rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit te
oefenen en het in uitvoering daarvan genomen artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die met de
uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van de
vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot
indeplaatsstelling. (Artikelen 37, § 1, eerste en tweede lid, en 39 Decr. 21 okt. 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Art. 5 B. Vl. Reg. 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 okt. 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.)
23 april 2007
C.2006.0321.N
nr. 203
Brutobedragen – Derde – Arbeidsongeval – Aansprakelijkheid – Grenzen –
Arbeidsongevallenverzekeraar.
De partij die in de rechten van de getroffene wordt gesteld, kan van de voor het ongeval
aansprakelijke derde of diens verzekeraar slechts de brutobedragen terugvorderen die hij
aan de getroffene als vervangingsinkomen heeft uitbetaald, voor zover de rechter vaststelt
dat de vergoeding die de getroffene volgens het gemene recht had kunnen verkrijgen, op
dezelfde wijze als zijn loon zou zijn belast (Artikelen 46 en 47 Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971; Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
8 oktober 2007
C.2005.0496.F
nr. 457
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Derde – Aansprakelijkheid – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering.
De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de
verzekeringsinstelling (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
8 oktober 2007
C.2006.0350.F
nr. 458
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling –
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Burgerlijke zaken – Ziektekostenverzekering –
Verkeersongeval – Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder –
Personen die zich daarop kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst –
Ziekte– en invaliditeitsverzekering.
De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van
zijn verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door art. 1384, eerste
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lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen die
rechtstreeks schade hebben geleden (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 136, §
2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de
wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
22 oktober 2007
C.2006.0078.F
nr. 497

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Werkend vennoot – Personenvennootschap – Zaakvoerder – Inschrijving op het credit van
de rekening–courant.
Het arrest dat oordeelt dat de op de rekening–courant van een zaakvoerder van een
personenvennootschap ingeschreven bedragen naar zijn eigen vermogen zijn overgebracht
en dat hij erover kon beschikken, beslist naar recht dat die bedragen voor hem
bezoldigingen van een werkend vennoot uitmaken
(Art. 33 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
8 maart 2007
F.2006.0040.F
nr. 130
Voordelen van allerlei aard – Tombola – Prijzen.
De eventuele prijzen die de ondernemer wint op het ogenblik van de trekking van de
tombolabiljetten die hij van zijn leverancier gekregen heeft, zijn het gevolg van het toeval
en niet de opbrengst van zijn werkzaamheden; ze zijn dus geen voordeel van alle aard
waarop hij kan worden belast, aangezien voor de vaststelling of hij een dergelijk voordeel
ontvangen heeft het tijdstip telt waarop hem die biljetten werden overhandigd (Art. 25, 2°
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
10 mei 2007
F.2006.0002.F
nr. 242
Voorwaarden inzake aftrekbaarheid – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap
– Tenlasteneming met het oog op het behoud van periodiek uit de vennootschap verkregen
bedrijfsinkomsten.
De verliezen van een vennootschap die bestuurders en werkende vennoten of
bedrijfsleiders ten laste nemen, zijn slechts aftrekbaar als beroepskosten op voorwaarde
dat de tenlasteneming gebeurt met het oog op het behoud van bedrijfsinkomsten die zij
periodiek uit de betrokken vennootschap verkrijgen; de wanverhouding tussen het bedrag
van de ten laste genomen verliezen en het bedrag van de beroepsinkomsten is op zich zelf
geen reden om de aftrek van de ten laste genomen verliezen te weigeren, maar kan wel
een element zijn bij de beoordeling van de wettelijke voorwaarde dat de tenlasteneming
van de verliezen van de vennootschap moet gedaan zijn met het oog op het behoud van
persoonlijke bedrijfsinkomsten, die de bestuurder of werkend vennoot periodiek uit de
vennootschap verkrijgt; de omstandigheid dat de bestuurder beroepsinkomsten heeft
verworven uit de verlieslatende vennootschap toont niet steeds aan dat de tenlasteneming
van de vennootschapsverliezen is gebeurd met het oog op het behoud van de
beroepsinkomsten die de bestuurder uit de vennootschap verkrijgt (Art. 53, 15° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992.)
18 oktober 2007
F.2006.0102.N
nr. 494
Geen normaal beheer van een privévermogen – Onroerend vermogen – Voortdurende en
gewoonlijke bezigheid.
Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het beslist dat de inkomsten uit het
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onroerend vermogen die voortkomen uit een geheel van verrichtingen die vaak genoeg
voorkomen en voldoende met elkaar verbonden zijn om te worden aangemerkt als een
voortdurende en gewoonlijke bezigheid en die niet bestaan in het normale beheer van het
privévermogen van de partijen, bedrijfsinkomsten zijn en als zodanig belastbaar zijn.
(Artikelen 23, § 1 en 27, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 december 2007
F.2006.0055.F
nr. 636
Geen normaal beheer van een privévermogen – Bedrijfsvermogen – Diverse inkomsten.
Het arrest dat beslist dat de litigieuze meerwaarden konden worden belast als diverse
inkomsten in de zin van artikel 90, 1°, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992,
is niet naar recht verantwoord daar het oordeelt dat de door de partijen gedane
verrichtingen vaak voorkomen en met elkaar verbonden zijn, de betrokken goederen als
bedrijfsvermogen zijn geïnvesteerd en uit de vastgestelde gegevens blijkt dat er geen
sprake is van normaal beheer van een privévermogen. (Artikelen 20, 1°, 24, 7° en 90, 1°
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 december 2007
C.2006.0394.F
nr. 634
Faillissementscurator – Onrechtmatige verduistering van geldbedragen – Terugbetaling –
Aftrekbaarheid.
Het arrest dat beslist dat de door een faillissementscurator gedane terugbetalingen van de
door hem in die hoedanigheid ontvangen bedragen die hij onrechtmatig in zijn voordeel
heeft verduisterd, aftrekbare beropskosten zijn, wordt niet naar recht verantwoord door de
overweging dat de bedragen enkel door de beroepswerkzaamheid konden worden
verkregen en dat de verplichting tot terugbetaling eveneens een beroepsmatig karakter had
(Art. 49, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
14 december 2007
F.2005.0098.F
nr. 635
Voorwaarden – Vaststelling van het belastbaar netto–inkomen – Aftrek interesten –
Schulden specifiek aangegaan om onroerende goederen te behouden.
Kunnen niet worden aangemerkt als schulden die specifiek zijn aangegaan om onroerende
goederen te behouden, de schulden die de belastingplichtige heeft aangegaan om de
uitwinning van een onroerend goed te voorkomen ,als deze uitwinning het gevolg is van
betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige uitgaven of betalingen vreemd aan
het onroerend goed heeft uitgevoerd. (Art. 14, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
20 december 2007
F.2006.0026.N
nr. 658

VENNOOTSCHAPSBELASTING
Coördinatiecentra – Forfaitair vastgestelde belastbare grondslag – Minimum belastbare
grondslag – Niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten.
De minimum belastbare grondslag van de coördinatiecentra omvat niet de
vennootschapsbelasting of de belasting van niet–inwoners/vennootschappen (Art. 5, § 1,
eerste en tweede lid KB nr 187 van 30 dec. 1982 betreffende de oprichting van
coördinatiecentra.)
16 maart 2007
F.2004.0055.N
nr. 141
Vereffening – Veinzing.
Noch de overwegingen van het arrest dat de vereffening van een besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheidstelling niet verantwoord is door haar financiële toestand
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of door een zodanig gebrek aan samenwerking tussen de vennoten dat een voortzetting
van de activiteit van de vennootschap onmogelijk wordt, maar door de bedoeling om de
roerende voorheffing op de verdeling van de gereserveerde winst te vermijden, noch de
overwegingen betreffende de wijze waarop vereffening is gebeurd of betreffende het
verzuim van de vereffenaar in dat verband, zonder dat het arrest vaststelt dat hij is
tekortgeschoten in welbepaalde wettelijke verplichtingen, kunnen de beslissing naar recht
verantwoorden dat die vereffening geveinsd was
14 september 2007
F.2005.0070.F
nr. 406
Activiteit van de vennootschap – Aankoop van aandelen – Interest – Aftrekbaarheid –
Lening.
De interest op een lening die een handelsvennootschap heeft aangegaan met het oog op de
aankoop van aandelen van verschillende vennootschappen op een tijdstip waarop
dergelijke activiteiten niet tot haar doel behoorden, vormen voor die vennootschap geen
aftrekbare bedrijfskosten, aangezien de uitgaven van een handelsvennootschap slechts als
bedrijfskosten beschouwd kunnen worden wanneer ze inherent zijn aan de uitoefening
van het beroep, d.w.z. wanneer zij noodzakelijkerwijs verband houden met de activiteit
van de vennootschap (Art. 49 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
9 november 2007
C.2006.0251.F
nr. 539
Bewijslast – Voorwaarden – Vastgestelde meerwaarden – Belastingvrijstelling –
Verrichting beantwoordend aan rechtmatige, financiële of economische behoeften.
In geval van splitsing komen de meerwaarden die naar aanleiding van die verrichting zijn
vastgesteld, slechts voor belastingvrijstelling in aanmerking op voorwaarde, onder meer,
dat de verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. De
verrichting wordt geacht op grond van zakelijke overwegingen te hebben plaatsgevonden
en het staat aan de overheid het tegenovergestelde te bewijzen; zulks impliceert dat de
bevoegde overheid die aanvoert dat de belastingplichtige gehandeld heeft met het doel
belastingen te ontwijken en dat bewijs meent te moeten baseren op de afwezigheid van
zakelijke overwegingen, die afwezigheid ook dient te bewijzen, onverminderd de plicht
voor de belastingplichtige aan dat bewijs mee te werken. (Art. 211, § 1, aanhef, eerste en
tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 11 Richtlijn 90/434/EEG van de
Raad van 23 juli 1990.)
13 december 2007
F.2006.0065.N
nr. 632

NIET–VERBLIJFHOUDERS
Vrijheid van vestiging – Minimummaatstaven van heffing enkel van toepassing op niet–
verblijfhouders – Gronden – Europese Unie – Verdragsbepalingen – Beperking – Verbod.
Artikel 52 EG–Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, § 2, W.I.B. 1992 en
uit artikel 182 van het KB W.I.B. 1992, die alleen voor niet–ingezeten belastingplichtigen
voorziet in minimummaatstaven van heffing
(Art. 342, § 2 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 43, voorheen 52 Verdrag van 25 maart 1957 tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, in de versie ervan geconsolideerd te
Amsterdam op 2 okt. 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 aug. 1998; Art. 182 Koninklijk
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
14 juni 2007
F.2004.0045.F
nr. 327
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AANSLAGPROCEDURE
Vraag om inlichtingen – Bekendwording.
De tekenen of indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de
aangegeven inkomsten en volgens welke, behoudens tegenbewijs, de raming van de
belastbare grondslag mag worden gedaan, kunnen onder meer aan het licht komen aan de
hand van de inlichtingen die de belastingplichtige verstrekt in zijn antwoord op de door de
administratie aan hem toegezonden vraag om inlichtingen (Artikelen 316 en 341
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
4 januari 2007
F.2005.0077.F
nr. 5
Gevolg – Miskenning van een beginsel van behoorlijk bestuur – Bezwaartermijn.
De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke
behoudens overmacht niet kan worden verlengd; hieruit volgt dat een eventuele
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een
laattijdig bezwaarschrift ontvankelijk dient verklaard te worden (Artikelen 366 en 371
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 februari 2007
F.2005.0093.N
nr. 101
Aard – Opmerkingen van de belastingplichtige – Verwerping door de administratie –
Kennisgeving aan de belastingplichtige – Ter post aangetekende zending – Formaliteit.
Uit de tekst en de opzet van artikel 346, vijfde lid, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat het gebruik, dat de administratie van een
aangetekende zending maakt om te voldoen aan haar wettelijke verplichting om de
belastingplichtige in kennis te stellen van de gehele of gedeeltelijke verwerping van zijn
opmerkingen in zijn antwoord op het bericht tot wijziging van zijn inkomsten, geen
substantiële formaliteit is (Art. 346, vijfde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
15 maart 2007
F.2006.0045.F
nr. 138
Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim.
De administratie is niet gemachtigd 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; hiermee worden de financiële instellingen in het algemeen
bedoeld en niet alleen de instellingen waarvan de werkzaamheden bestaan in het in
ontvangst nemen van gelddeposito's of het verlenen van krediet voor eigen rekening;
financiële instellingen omvatten ook de ondernemingen die een werkzaamheid van
financiële leasing uitoefenen (Art. 318, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 maart 2007
F.2005.0049.N
nr. 142
Aard – Niet geregistreerde medecontractant – Niet–storting door de aannemer aan de
administratie van het op de betaling ingehouden – Sanctie – Betaling – Aannemer –
Geldboete.
De omstandigheid dat administratieve geldboetes van strafrechtelijke aard zijn, impliceert
niet dat de geldboetes die worden opgelegd aan een aannemer die in gebreke blijft vijftien
percent van het bedrag dat hij verschuldigd is bij iedere betaling aan een niet–
geregistreerde medecontractant waarop hij een beroep doet, door te storten aan de
administratie, strafrechterlijke geldboetes zijn waarop de artikelen 60 tot 62 van het
Strafwetboek en de beginselen betreffende de eendaadse samenloop van misdrijven of
betreffende het voortgezette misdrijf van toepassing zijn (Art. 299bis, § 3, eerste lid
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Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 402, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
7 juni 2007
F.2006.0056.F
nr. 314
Verenigbaarheid – BEU–Verdrag – Non–discriminatiebeginsel – Vennootschap van een
andere verdragsluitende staat met vaste inrichting in België – Fiscaal stelsel van
minimumwinsten.
De non–discriminatiebepalingen van het BEU–Verdrag verzetten zich tegen de
berekening van de belastbare winst in hoofde van een vennootschap van een andere
verdragsluitende staat met vaste inrichting in België volgens het stelsel van
minimumwinsten. (Art. 342, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 182 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Artikelen 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid Verdrag 3
feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie.)
22 juni 2007
F.2004.0011.N
nr. 349
Nieuwe aanslag – Oorspronkelijke aanslag – Nietigverklaring bij directoriale beslissing –
Termijn van drie maanden – Aanvangsdatum.
Wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig werd verklaard wegens miskenning van een
wettelijke regel bij beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem
gedelegeerde ambtenaar, moet de nieuwe aanslag gevestigd worden binnen de termijn van
drie maanden, welke termijn een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn van
veertig dagen om tegen die beslissing een voorziening in te stellen, is verstreken; daarbij
moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft om op te komen
tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag (Artikelen 260 en 280 Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Artikelen 355 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
22 juni 2007
F.2005.0029.N
nr. 350
Draagwijdte – Bevoegdheid van de fiscus – Bankgeheim.
De administratie der directe belastingen of de administratie van de bijzondere
belastinginspectie die optreedt inzake directe belastingen schendt het bankgeheim dat is
ingevoerd bij artikel 224, eerste lid, W.I.B. 1964 wanneer zij gebruik maakt van de
inlichtingen die zij heeft verkregen van een andere administratie of van de administratie
van de bijzondere belastinginspectie die de opdrachten van die andere administratie
uitoefent en die voornoemde wetsbepaling haar verbood zelf bij een bank in te zamelen
met het oog op het belasten van de cliënten ervan (Art. 224, eerste lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964.)
14 september 2007
F.2006.0035.F
nr. 407
Verlengde aanslagtermijnen – Niet–aangegeven inkomsten uitgewezen door een
rechtsvordering – Bijzondere termijn van 12 maanden.
Artikel 358, § 1, 3°, en §2, 3° van het W.I.B. (1992) hebben als doel de administratie een
verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen in geval een
rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf
jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld; dit artikel laat aan de administratie
niet toe verder terug te gaan dan tot de inkomsten van één van de vijf jaren die het
instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet–aangifte van belastbare inkomsten
heeft uitgewezen; dat artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de inkomsten
belast die na het instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het
bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering. (Art. 358, § 1, 3° Wetboek
Inkomstenbelastingen 1992; Art. 358, § 2, 3° Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
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18 oktober 2007

F.2006.0086.N

nr. 491

Toetsing door de rechter – Bijzondere aanslagtermijn van vijf jaar – Inbreuken gedaan
met bedrieglijk opzet – Bedrieglijk opzet.
De belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd gedurende vijf jaar vanaf 1
januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is
verschuldigd in geval van inbreuk op de bepalingen van dat wetboek gedaan met
bedrieglijk opzet; de omstandigheid dat het bestuur een belastingverhoging toepast van
slechts 20 pct. gelet op de concrete omstandigheden van de zaak impliceert niet
noodzakelijk dat de belastingplichtige niet gehandeld heeft met bedrieglijk opzet en dat de
rechter dit bedrieglijk opzet niet mag vaststellen. (Art. 259, eerste en tweede lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 354, eerste en tweede lid Wetboek Inkomstenbelastingen
1992.)
18 oktober 2007
F.2006.0089.N
nr. 492
Uitvoerbaar verklaard kohier – Tenuitvoerlegging.
Inzake inkomstenbelastingen kan het uitvoerbaar verklaarde kohier in de regel slechts ten
uitvoer worden gelegd tegen de bij name in dat kohier vermelde belastingschuldige of
belastingschuldigen; de tenuitvoerlegging van het kohier tegen andere personen is slechts
mogelijk wanneer zulks voortvloeit uit het systeem van de wet (Art. 133 Koninklijk
Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007
F.2006.0053.N
nr. 577
Herkwalificering door de belastingadministratie – Akte.
Op grond van artikel 344, § 1, van het W.I.B. (1992) kan de administratie der directe
belastingen aan een verrichting die op kunstmatige wijze in afzonderlijke akten is
opgesplitst, in haar geheel een nieuwe kwalificatie geven die verschilt van de kwalificatie
die door de partijen werd gegeven aan elke afzonderlijke akte wanneer zij vaststelt dat de
akten uit economisch oogpunt dezelfde verrichting betreffen; zij kan de belasting vestigen
op grond van die nieuwe kwalificatie, tenzij de belastingplichtige het bewijs levert dat de
oorspronkelijke verrichting beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische
behoeften; de administratie kan evenwel slechts tot herkwalificatie van de verrichting
overgaan indien de nieuwe kwalificatie gelijksoortige niet–fiscale rechtsgevolgen heeft
als het eindresultaat van de door de partijen gestelde rechtshandelingen (Art. 344, § 1
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007
F.2006.0028.N
nr. 575
Door het bestuur na te leven termijn van één maand – Bericht van wijziging – Berekening.
Om na te gaan of de belastingadministratie bij het vestigen van de aanslag na de
verzending van een bericht van wijziging de termijn van één maand heeft laten
verstrijken, dient het tijdstip van de vestiging van de aanslag in aanmerking worden
genomen, en niet het tijdstip waarop de instructie tot de wijzigende aanslag naar de
mechanografische dienst werd gestuurd
(Art. 251, derde lid Wetboek
Inkomstenbelastingen 1964; Art. 346, derde lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007
F.2006.0046.N
nr. 576
Inkohiering op naam van een vennootschap onder firma.
Inzake inkomstenbelastingen kan het kohier dat enkel ten name van een vennootschap
onder firma is gevestigd, ten uitvoer worden gelegd tegen de hoofdelijk aansprakelijke
vennoten onder firma (Art. 133 Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van
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Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007

F.2006.0053.N

nr. 577

VOORZIENING IN CASSATIE
Ondertekening – Vorm – Aanslagprocedure.
Inzake inkomstenbelastingen moeten het verzoekschrift in cassatie en de memorie van
antwoord van de belastingplichtige in elk geval door een advocaat worden ondertekend en
neergelegd, terwijl het verzoekschrift in cassatie van de Belgische Staat door een
ambtenaar van een belastingadministratie mag worden ondertekend en neergelegd
(Artikelen 378 en 379 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
22 november 2007
F.2006.0028.N
nr. 575

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid – Vennoot – Invordering
en tenuitvoerlegging te zijnen laste – Tenuitvoerlegging – Belastingschuldige.
De vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid die
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die vastgesteld is ten name van die
vennootschap, is een belastingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten kan
doen gelden die de wet haar verleent met het oog op de invordering van de belasting (Art.
1200 Burgerlijk Wetboek; Art. 352, tweede lid Wetboek van vennootschappen.)
14 juni 2007
F.2006.0044.F
nr. 328
Bewijslast – Invordering op de eigen goederen van de echtgenoot van de
belastingplichtige – Uitzonderingsstelsel – Vermoeden van onverdeeldheid van artikel
1468, lid 2, Burgerlijk Wetboek – Aanslagprocedure.
Om zijn goederen te kunnen onttrekken aan het verhaal van de belastingontvanger dient
de echtgenoot van de belastingplichtige vooreerst aan te tonen dat die goederen hem eigen
zijn krachtens het huwelijksvermogensstelsel en vervolgens dat die eigen goederen op één
van de vier in de artikelen 394, § 1, van het W.I.B. (1992) vermelde onverdachte wijzen
in zijn bezit zijn gekomen; het vermoeden van artikel 1468, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek, dat slechts uitsluitsel geeft over het onverdeeld karakter van goederen, is
daartoe op zich onvoldoende. (Art. 394, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art.
295, § 1 Wetboek Inkomstenbelastingen 1964; Art. 1468, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
22 november 2007
F.2006.0081.N
nr. 578
Algemeen voorrecht – Aanslagprocedure.
Het algemeen voorrecht op de inkomsten en de roerende goederen van de
belastingplichtige waarover de Schatkist beschikt voor de invordering van de directe
belastingen en van de voorheffingen, stelt haar in de mogelijkheid om derdenverzet te
doen in een procedure waarin een onroerend goed van de belastingplichtige het voorwerp
van het geschil uitmaakt. (Art. 1122, tweede lid, 3° Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 422
en 423, laatste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992; Art. 19, in fine Hypotheekwet
van 16 dec. 1851.)
22 november 2007
F.2006.0120.N
nr. 579

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Dubbele belasting – Artikel 15.1 – Dienstbetrekking – Overeenkomst tussen België en
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Luxemburg – Begrip.
Artikel 15, § 1, Overeenkomst 17 sept. 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, 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 die uitoefening
9 november 2007
F.2006.0037.F
nr. 541

ALLERLEI
Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse
stukken.
De veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik moet de bepalingen van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten
vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden (Art. 149 Grondwet
1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 449 en
450, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
25 september 2007
P.2007.0420.N
nr. 430

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2004.0483.N
nr. 160

COMPENSATOIRE INTERESTEN
Taak van de rechter – Geen conclusie strekkende tot het bepalen van de rentevoet –
Rentevoet.
Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet uitdrukkelijk de
rentevoet van de compensatoire rente bepalen; indien hij dat niet uitdrukkelijk doet, dan
geldt de wettelijke rentevoet
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527

ALLERLEI
Betaling van loonachterstallen – Schadevergoeding tot herstel in natura – Geen wettelijke
interest verschuldigd – Rechtsvordering.
Artikel 10, Loonbeschermingswet is niet van toepassing op ingevolge het misdrijf "niet
betaling van het op gezette tijden verschuldigd loon" als herstel in natura toegekend
loonbedrag. (Art. 10, vóór wijziging bij wet van 26 juni 2002 Wet van 12 april 1965
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betreffende de bescherming van het loon der werknemers.)
22 januari 2007
S.2004.0088.N

nr. 36

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden –
Beslag – Gedwongen tenuitvoerlegging.
De artikelen 5 en 6 Verdrag van Ottawa van 20 september 1951, nopens de Rechtspositie
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij
haar organen en van haar nationale staf, sluiten iedere tenuitvoerlegging op het vermogen
van de Noord–Atlantische Verdragsorganisatie uit
2 maart 2007
C.2005.0154.N
nr. 122
Conflict – Internationale regel – Regel van nationaal recht – Verplichting van de rechter.
De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan de internationale
regels en de rechter moet, ingeval van conflict tussen een regel van nationaal recht en een
regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel buiten toepassing verklaren
2 maart 2007
C.2005.0154.N
nr. 122
Samenstelling – Internationale koop van roerende goederen – Contractuele tekortkoming
– Vergoeding.
De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.)
23 april 2007
C.2004.0137.N
nr. 200
Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikelen 6.1 en 7.
De artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 vereisen niet dat de vermoedelijke dader van
het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht uitspraak doet, nog op het
Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen enkel vereist dat hij zich op
het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare
feit wordt ingesteld
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikelen 6.1 en 7.
Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren
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18 september 2007

P.2007.0571.N

nr. 415

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" –
Criterium – Toepassing – Artikel 54.
Het relevante criterium voor de toepassing van het in artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid
van materiële feiten, te begrijpen als het bestaan van een geheel van feiten die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.)
27 november 2007
P.2005.0583.N
nr. 583
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Artikel 71.
De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg
staat aan de toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst
neergelegde beginsel ne bis in idem (Artikelen 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.)
27 november 2007
P.2005.0583.N
nr. 583
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Begrip 'dezelfde feiten' – Feiten verbonden door
hetzelfde misdadig opzet – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel 54.
De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet om
die feiten aan te merken als 'dezelfde feiten' in de zin van artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65 Strafwetboek.)
27 november 2007
P.2005.0583.N
nr. 583
Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Europese Unie – Artikel 54.
Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.
28 november 2007
P.2007.1359.F
nr. 589

JAARLIJKSE VAKANTIE
Misdrijf – Vakantiegeld – Verjaring – Aanvang.
Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn
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gescheiden wordt (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
gecoördineerd op 28 juni 1971.)
12 februari 2007
S.2006.0051.F
nr. 82

JACHT
Draagwijdte – Jachtdecreet – Artikel 2, 3 en 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet –
Toepassingsgebied – Doel.
Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen de bepalingen van
artikel 19, eerste en tweede lid, van dit decreet een eerlijke jacht op het wild door het
verbieden en bestraffen van alle middelen die niet tot de gedulde jachtpraktijken kunnen
worden gerekend; zij willen het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren
behorend tot de categorieën vermeld in artikel 3 van dit decreet, voorkomen
5 juni 2007
P.2007.0245.N
nr. 298

JEUGDBESCHERMING
Hechtenis van de ouder met het recht op hoofdhuisvesting – Territoriale bevoegdheid –
Jeugdrechtbank.
Wanneer de moeder die over het recht op hoofdhuisvesting van het minderjarige kind
beschikt, door haar hechtenis omdat zij het gemeenschappelijk kind aan de
tenuitvoerlegging van de bijkomende huisvesting door de vader onttrokken heeft, niet
meer in staat is om die hoofdhuisvesting op zich te nemen, schendt de jeugdkamer van het
hof van beroep artikel 44, Jeugdbeschermingswet niet, door te oordelen dat de woonplaats
van de vader, op de dag van de aanhangigmaking van de zaak bij de jeugdrechtbank, de
enige gezinswoonplaats was die de bevoegdheid van een Belgisch gerecht dat over
beschermende maatregelen uitspraak doet, kan verantwoorden, en door te beslissen dat de
jeugdrechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin die woonplaats gelegen is,
bevoegd was. (Art. 44 Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.)
9 mei 2007
P.2007.0457.F
nr. 238
Toestand die een element van vreemdelingenschap bevat – Territoriale bevoegdheid –
Jeugdrechtbank.
Artikel 44, Jeugdbeschermingswet heeft niet tot doel de territoriale bevoegdheid van de
Belgische rechter vast te stellen t.a.v. een toestand die een element van
vreemdelingenschap bevat; met deze bepaling heeft de wetgever de jeugdrechter die zich
het dichtst bij de minderjarige bevindt, bevoegd willen maken. (Art. 44 Wet van 8 april
1965 betreffende de jeugdbescherming.)
9 mei 2007
P.2007.0457.F
nr. 238
Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Europese Unie –
Jeugdrechtbank – Toepassing – Beslissing.
De Verordening Brussel II is van toepassing in het kader van de gerechtelijke
jeugdbijstand, geregeld bij Decreet van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap van 20
maart 1995 over jeug bijstand, wanneer de getroffen maatregel erin bestaat om de jongere
aan één van beide ouders toe te vertrouwen (Artikelen 1.1, 2, 2.7 en 8 E.E.G.–
Verordening nr 2201/2003 van de Raad van 27 nov. 2003 betreffende de bevoegdheid en
de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de
ouderlijke verantwoordelijkheid.)
21 november 2007
P.2007.1193.F
nr. 571
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KOOP
Samenstelling – Internationale Verdragen – Internationale koop van roerende goederen –
Contractuele tekortkoming – Vergoeding.
De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.)
23 april 2007
C.2004.0137.N
nr. 200
Verborgen gebreken van de verkochte zaak – Rechtsvordering van de koper – Grondslag.
Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper alleen
de rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken instellen en niet de
rechtsvordering wegens niet–nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2004.0500.F
nr. 495
Verborgen gebreken van de verkochte zaak.
Het verborgen gebrek is het gebrek dat de koper bij de levering niet kon of moest kunnen
vaststellen (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2004.0500.F
nr. 495
Koopovereenkomst – Ontbinding of vernietiging – Retroactieve werking.
Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en
wordt de verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest; deze retroactieve werking
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen waartoe
de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contractuele of op
reglementaire grondslag. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0659.N
nr. 621

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Aard – Activiteit – Architect.
Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het Wetboek van
Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij op duurzame wijze een
economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin van artikel 1 van de
Mededingingswet
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
Personen onderworpen aan de wetten betreffende het handelsregister – Verplichting zich
ernaar te gedragen – Andere vorm van bekendmaking van inlichtingen die in het
handelsregister moeten.
De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voorkomen of het
merendeel daarvan in een andere vorm zijn bekendgemaakt, ongeacht welke, ontslaat de
persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het handelsregister, niet van de
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verplichting om zich naar de bij die wetten voorgeschreven verplichtingen te gedragen.
(Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20
juli 1964.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen.
Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door de
wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen van
het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst regelen
(Artikelen 3, § 1, 7 en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf –
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister.
De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van kabels van
de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en betrekking
heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres, is niet
ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was (Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42
Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20 juli 1964; Artikelen 3, § 1, 7
en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Kennis van het feit.
Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van
de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel 19, tweede lid,
Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent het bestaan van
het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te
kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de andere
partijen en het gerecht (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 1995.)
8 november 2007
C.2005.0567.N
nr. 535
Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Feit sedert meer dan zeven werkdagen
bekend.
Wanneer de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert
meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent een
opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april
1995.)
8 november 2007
C.2005.0567.N
nr. 535
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Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende
activiteiten – Verplichting tot loyaal en te goeder trouw handelen – Handelsagent.
Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan,
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april
1995.)
8 november 2007
C.2007.0084.N
nr. 538
Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende
activiteiten – Handelsagent.
Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan,
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april
1995.)
8 november 2007
C.2007.0084.N
nr. 538
Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Handelsagent.
Het is een handelsagent niet verboden om op te treden voor andere principalen. (Art. 6
Wet 13 april 1995.)
8 november 2007
C.2007.0084.N
nr. 538
Handelsagentuurovereenkomst – Zelfstandig handelsagent – Kennisname van ernstige
tekortkoming.
De verdere uitvoering van de overeenkomst, na de kennisname van de als ernstige
tekortkoming aangevoerde feiten binnen de in artikel 19, tweede lid, gestelde termijn,
sluit niet noodzakelijk uit dat de verdere samenwerking definitief onmogelijk was
geworden.
26 november 2007
C.2006.0601.N
nr. 582
Tijdstip – Handelsagentuurovereenkomst – Wijze van beëindiging – Zelfstandig
handelsagent.
De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid van de
wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de feitelijke
gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken, op
voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht.
26 november 2007
C.2006.0601.N
nr. 582
Inhoud van de boeken van kooplieden – Bewijs – Wettelijke bewijswaarde.
De niet–handelaar kan zich in de regel beroepen op de inhoud van de boeken van
kooplieden, die t.a.v. degene die ze bijhoudt een bekentenis kunnen vormen; aangezien
die boeken echter geen bekentenis in rechte inhouden, beoordeelt de feitenrechter evenwel
de wettelijke bewijswaarde van de gegevens uit die boeken. (Art. 1330 Burgerlijk
Wetboek.)
3 december 2007
C.2007.0015.F
nr. 604
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KORT GEDING
Voorwaarden – Bevoegdheid van de rechter in kort geding.
Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van
recht bevelen indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing
verantwoordt; hij mag hierbij geen declaratoir van rechten doen, noch de rechtspositie van
de partijen definitief regelen (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0569.N
nr. 21
Bevoegdheid van de rechter in kort geding – Ogenschijnlijke rechten.
De rechter in kort geding die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van de partijen
na te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voorlopige
maatregelen die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, overschrijdt de grenzen van zijn
bevoegdheid niet (Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0569.N
nr. 21
Mogelijkheden – Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Uitvoering – Onbepaalde
duur – Beëindiging.
Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0569.N
nr. 21
Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Stedenbouw – Stakingsbevel – Vordering
tot opheffing – Beoordelingsbevoegdheid.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde. (Art. 154, laatste lid
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536

LASTER EN EERROOF
Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten –
Verjaring van de strafvordering – Schorsing.
Artikel 447, vijfde lid, Strafwetboek, maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de
door de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing van
seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring van
de strafvordering voor alle partijen geschorst.
16 mei 2007
P.2007.0306.F
nr. 255
Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten –
Beletsel om over de grond van de zaak te vonnissen – Verjaring van de strafvordering –
Schorsing.
De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat alleen
aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel 447,
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Strafwetboek, schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet
het instellen van de vordering zelf
16 mei 2007
P.2007.0306.F
nr. 255
Voorwaarde van openbaarheid – Onaantastbaar oordeel – Feitenrechter.
Of een misdrijf in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in tegenwoordigheid
van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de feitenrechter onaantastbaar
oordeelt. (Art. 444, derde lid Strafwetboek.)
30 oktober 2007
P.2007.0714.N
nr. 517

LASTGEVING
Lasthebber – Interim–werknemer tijdelijk ter beschikking gesteld van een gebruiker door
zijn werkgever – Arbeid verricht onder het gezag en het toezicht van een andere
aannemer – Aansprakelijkheid van die andere aannemer – Artikel 46, § 1, 4°,
Arbeidsongevallenwet – Arbeidsongeval.
Uit de omstandigheid dat een werknemer, die tijdelijk door zijn werkgever ter
beschikking van een gebruiker is gesteld, arbeid verricht onder het gezag van een andere
aannemer en dat deze toeziet op de nakoming van de beveiligingsverplichting op de
werkplaats, volgt niet dat die andere aannemer een rechtshandeling stelt in naam en voor
rekening van de gebruiker of de werkgever of dat hij een functie uitoefent in het bedrijf
van één van beide en dat hij, in de zin van art. 46, § 1, 4°, Arbeidsongevallenwet, een
lasthebber is van de gebruiker aan wie de werknemer tijdelijk ter beschikking is gesteld
(Art. 46, § 1, 4° Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.)
17 januari 2007
P.2006.1276.F
nr. 26

LEVENSONDERHOUD
Echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Onderhoudsuitkering – Vaststelling –
Echtgenoot – Voorlopige maatregelen – Echtscheidingsprocedure – Bedrag – Criteria.
Het arrest dat oordeelt dat de onderhoudsuitkering die tijdens een
echtscheidingsprocedure, op grond van art. 213 Burgerlijk Wetboek wordt toegekend, de
economisch zwakste echtgenoot dezelfde levensstandaard moet verzekeren als zijn
echtgenoot door het eventuele evenwichtsgebrek tussen de inkomsten van de beide
echtgenoten te herstellen zodat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt, is niet naar recht
verantwoord, aangezien uit de artikelen 213, 217 en 221 Burgerlijk Wetboek volgt dat de
bijdrage in de gezinslasten niet impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke
wijze onder elkaar worden verdeeld (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213, 217
en 221 Burgerlijk Wetboek.)
25 januari 2007
C.2006.0384.F
nr. 48
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld
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(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2004.0483.N

nr. 160

Definitief geworden echtscheidingsvonnis – Fout van de echtgenoot – Voorlopige
maatregelen – Uitkering tot levensonderhoud – Overspel – Echtscheidingsprocedure.
Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een fout, zoals
het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek een onderhoudsbijdrage vordert, mag de voorzitter van de
rechtbank bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, rekening houden met deze fout
die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp– en bijstandsverplichting tot
gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie (Art. 1280 Gerechtelijk
Wetboek.)
13 april 2007
C.2006.0455.N
nr. 184
Rangorde
–
Onderhoudsverplichting
onderhoudsverplichting.

tussen

echtgenoten

–

Ouderlijke

Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting tussen
echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg dat de
ouderlijke onderhoudsverplichting blijft gelden wanneer de middelen van de echtgenoot
van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer
vaststaat dat hij in gebreke is (Artikelen 203, § 1, en 213 Burgerlijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2005.0153.N
nr. 197
Bijdrage – Herziening – Echtscheiding door onderlinge toestemming – Kinderen –
Voorafgaande overeenkomst.
De verhoging van het inkomen van de ouder die in hoofdzaak voor de huisvesting instaat,
kan een nieuwe omstandigheid vormen in de zin van artikel 1288, tweede lid, Ger. W., en
derhalve een vermindering van de bijdrage van de andere ouder verantwoorden (Art.
1288, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2007
C.2006.0156.F
nr. 244
Begroting – Voorlopige maatregelen – Onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten –
Echtscheidingsprocedure – Criteria.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die ten titel van voorlopige maatregel
een persoonlijke onderhoudsbijdrage tussen echtgenoten begroot derwijze dat de
onderhoudsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden als zou er
geen echtscheiding zijn, moet hierbij niet alleen rekening houden met de actuele
inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, maar ook met diens mogelijkheden om
inkomsten te verwerven (Art. 1280 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 213 en 221, eerste
lid Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0228.N
nr. 597

LOON
RECHT OP LOON
Werkgever – Rechtsvordering ex delicto – Aangestelden – Lasthebbers – Veroordeling tot
betaling – Niet–betaling van loon – Strafrechtelijke aansprakelijkheid.
De vordering tot betaling van achterstallig loon als herstel in natura van de door het
misdrijf "niet betaling van het verschuldigde loon" veroorzaakte schade kan niet alleen
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tegen de werkgever worden ingesteld maar ook tegen een aangestelde of lasthebber die
zich in de zin van artikel 42 van de Loonbeschermingswet aan dit misdrijf schuldig heeft
gemaakt. (Art. 2, eerste lid, 1° Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers; Art. 42, vóór en na de wijziging bij wet van 13 feb. 1998 Wet van
12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Art. 20, eerste
lid, 3° Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
22 januari 2007
S.2005.0095.N
nr. 39
Achterstallig loon – Brutobedragen – Sociale zekerheidsbijdragen – Herstel in natura –
Bedrijfsvoorheffing.
De vordering tot betaling van brutobedragen van achterstallig loon bij wijze van herstel in
natura sluit ook de vergoeding in voor de schade ingevolge de niet betaling van de sociale
zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek.)
22 januari 2007
S.2004.0088.N
nr. 36
Feestdagenloon – Vervangingsdagen of inhaalrustdagen die de werknemer niet heeft
opgenomen – Toepassing.
Uit geen enkele bepaling van de Feestdagenwet vloeit voort dat de werkgever gehouden
blijft om feestdagenloon te betalen voor vervangingsdagen of inhaalrustdagen die de
werknemer niet heeft opgenomen, zelfs wanneer dit te wijten is aan het toedoen van de
werkgever.
17 september 2007
S.2006.0103.N
nr. 411
Feestdagen – Verrichten van arbeid – Toepassing.
Uit artikel 14, § 1, eerste lid van de Feestdagenwet, dat bepaalt dat de werknemer recht
heeft op loon voor elke feestdag of vervangingsdag tijdens dewelke hij niet werd
tewerkgesteld, volgt dat feestdagenloon alleen verschuldigd is voor dagen waarop de
werknemer geen arbeid verricht (Art. 14, § 1, eerste lid Wet van 4 jan. 1974 betreffende
de feestdagen.)
17 september 2007
S.2006.0103.N
nr. 411
Handelsvertegenwoordiger – Tenlasteneming door de handelsvertegenwoordiger –
Kosten ten laste van de werkgever – Minimumbaremaloon.
De partijen in de arbeidsovereenkomst kunnen overeenkomen dat de kosten, verbonden
aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en die in beginsel ten laste zijn van de
werkgever, door de werknemer dienen te worden gedragen, zonder dat die overeenkomst
tot gevolg mag hebben dat door de betaling van die kosten de werknemer niet meer de
volledige beschikking heeft over het bij algemeen verbindend verklaarde collectieve
arbeidsovereenkomst bepaalde minimumbaremaloon (Art. 20, 1° Wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten.)
10 december 2007
S.2007.0065.N
nr. 625

BESCHERMING
Misdrijf – Loonvordering – Verjaring – Burgerlijke rechtsvordering – Rechtsvordering –
Arbeidsovereenkomst.
Artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die gestoeld is op
feiten die het bestaan van een misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een
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contractuele tekortkoming van de werkgever uitmaken en het voorwerp van de vordering
in de uitvoering van die contractuele verbintenis bestaat als herstel van de geleden schade
(Art. 15 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 3, 4 en 26
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
22 januari 2007
S.2004.0088.N
nr. 36

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Terugbetaling door particulieren – Maatschappelijke dienstverlening – Kosten.
Het O.C.M.W. kan enkel aanspraak maken op de terugbetaling door particulieren van de
kosten van maatschappelijke dienstverlening bedoeld in artikel 97 O.C.M.W.–Wet. (Art.
97 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn.)
23 februari 2007
C.2006.0275.N
nr. 111
Terugbetaling door particulieren – Voorschieten van belastingen – Maatschappelijke
dienstverlening – Kosten.
Het voorschieten van belastingen aan een verblijfhouder in een rustoord behoort niet tot
de kosten van maatschappelijke dienstverlening waarvan het O.C.M.W. aanspraak kan
maken op de terugbetaling door particulieren, waarbij het irrelevant is of dit voorschieten
van belastingen die verblijfhouder in de mogelijkheid stelt een menswaardig bestaan te
leiden. (Artikelen 1, 57 en 97 Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.)
23 februari 2007
C.2006.0275.N
nr. 111
Onderhoudsplichtige – Terugvordering – Familiaal aspect.
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn moet, in de regel, vooraleer een
rechtsvordering in te stellen om van de onderhoudsplichtige de voorgeschoten
hospitalisatiekosten terug te vorderen, een sociaal onderzoek instellen naar het familiale
aspect van de zaak (Art. 13, eerste lid KB 9 mei 1984.)
19 november 2007
C.2006.0587.F
nr. 563
Terugwerkende kracht – Voorwaarden – Maatschappelijk welzijn.
Het recht op maatschappelijke dienstverlening ontstaat wanneer een persoon zich in een
situatie bevindt die hem niet in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de
menselijke waardigheid; geen enkele wettelijke bepaling bepaalt dat de maatschappelijke
dienstverlening niet aan de rechthebbende met terugwerkende kracht kan worden verleend
voor de periode tussen zijn aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze inwilligt (Art.
1, eerste lid Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn.)
17 december 2007
S.2007.0017.F
nr. 641

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde –
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een
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gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het
decreet die daaraan deze aard toekennen (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid.
De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven (Artikelen 14, eerste lid, en 15,
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

RECHTERLIJKE MACHT
Toezicht op de wettigheid – Verplichting – Reglementaire besluiten – Raad van State –
Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen (Art. 3 Wetten
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
15 februari 2007
C.2006.0071.F
nr. 94
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht.
De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen (Art. 3 Wet van 15
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f,
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
15 maart 2007
C.2004.0505.F
nr. 137
Cassatieberoep – Vernietiging – Magistraten – Beoordeling "onvoldoende" – Volgende
evaluatie – Beoordeling "onvoldoende" aangehouden – Evaluatie.

De definitieve evaluatiebeslissing van het college van evaluatoren, houdende de
beoordeling "onvoldoende" is het gevolg van de vorige evaluatiebeslissing houdende
dezelfde beoordeling; doordat laatstgenoemde beslissing door het Hof van Cassatie
vernietigd werd, is het verzoek van de aldus geëvalueerde magistraat aan het Hof tot
vernietiging van eerstgenoemde beslissing gegrond (Artikelen 259nonies, eerste lid en
360quater, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
6 september 2007
C.2006.0345.Nnr. 388definitieve evaluatiebeslissing (ook?) "rechtstr
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Beperkende maatregelen – Administratieve overheid – Toepassing – Bevoegdheid.
De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om een
door het bestuur bij de uitoefening van haar discretionaire en niet–gebonden bevoegdheid
begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als
te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen
en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0682.N
nr. 444
Subjectief recht – Rechter in kort geding – Aantasting – Bevoegdheid –
Bestuurshandeling.
De rechter in kort geding is, binnen de door de wet gestelde grenzen, bevoegd om een
door het bestuur bij de uitoefening van haar discretionaire en niet–gebonden bevoegdheid
begane onrechtmatig geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als
te vergoeden, maar vermag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet te ontnemen
en zich niet in de plaats te stellen van het bestuur (Art. 584, eerste lid Gerechtelijk
Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0682.N
nr. 444
Subjectief recht – Bevoegdheid.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet
1994.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Opdat een partij zich ten aanzien van een administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Bevoegdheid – Criterium.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is (Art. 144 Grondwet 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Subjectief recht – Bevoegdheid.
Het bestaan van een subjectief recht veronderstelt dat de eiser zich beroept op een
welbepaalde juridische verplichting die een regel van objectief recht rechtstreeks aan een
derde oplegt en bij de nakoming waarvan die partij belang heeft (Art. 144 Grondwet
1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Opdat een partij zich ten aanzien van de administratieve overheid op een subjectief recht
zou kunnen beroepen, is het vereist dat de bevoegdheid van die overheid gebonden is
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(Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij
KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Schending van de Grondwet – Grondwettelijk Hof – Uitlegging van de wet – Prejudicieel
arrest – Bepaling in de tijd – Gevolgen – Criteria.
Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid.
20 december 2007
C.2007.0227.N
nr. 653
Bevoegdheid – Criterium.
De hoven en rechtbanken nemen kennis van de vordering van een partij die op een
subjectief recht gegrond is
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

SCHEIDING DER MACHTEN
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht.
De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen (Art. 3 Wet van 15
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f,
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
15 maart 2007
C.2004.0505.F
nr. 137
Inmenging in de bevoegdheid van de administratieve overheid – Opleggen van een
schadebeperkende maatregel.
De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0682.N
nr. 444

MAKELAAR
Uitvoerende kamer – Betekening – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
– Beslissing.
Met betekening van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, wordt een kennisgeving bedoeld (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB
27 nov. 1985.)
12 januari 2007
D.2005.0027.N
nr. 23
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Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars – Beslissing.
De kennisgeving van een beslissing in tuchtzaken van de uitvoerende kamer van een
beroepsinstituut voor dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals dat van
vastgoedmakelaars, gebeurt op het ogenblik dat de aangetekende brief op het adres van de
bestemmeling wordt aangeboden (Artikelen 51 en 53, tweede lid KB 27 nov. 1985.)
12 januari 2007
D.2005.0027.N
nr. 23
Aard – Overeenkomst – Reglementering – Prestaties strijdig met de openbare orde –
Bescherming van de beroepstitel – Beroep van vastgoedmakelaar.
De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog op de
kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek betreffen de grondslagen
van
de
maatschappij
en
raken
bijgevolg
de
openbare
orde;
de
vastgoedmakelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door deze bepalingen
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde. (Art. 3 Wet 1
maart 1976; Art. 2 KB 6 sept. 1993.)
29 november 2007
C.2007.0173.N
nr. 596

MEINEED
Artikel 226, Strafwetboek – Normdoel – Begrip – Boedelbeschrijving – Toepassing.
Artikel 226, tweede lid, Strafwetboek beoogt de handhaving van de openbare trouw, dit is
de goede trouw in het maatschappelijk verkeer; het bestraft niet een bedrieglijke
vermogensverschuiving. (Art. 226, tweede lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432

MERKEN
GEMEENSCHAPSMERK
Bescherming – Bepaling – Ogenblik – Omvang.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht wanneer het, bij het bepalen van de
omvang van de bescherming van een rechtsgeldig verkregen merk aan de hand van zijn
onderscheidend vermogen, het gevaar voor verwarring tussen de litigieuze tekens op het
ogenblik van zijn uitspraak beoordeelt om daaruit te concluderen dat dit gevaar niet
bestaat en, bijgevolg, dat er geen enkele inbreuk op het merk is gepleegd (Art. 5, § 1
Richtlijn van de Raad nr 89/104/EEG van 21 dec. 1988 betreffende de aanpassing van het
merkenrecht der Lid–Staten.)
26 maart 2007
C.2004.0005.F
nr. 152

MILIEURECHT
Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Overheid bevoegd
om het verzoek in te dienen – Afvalstoffen.
Het verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en de sanering van de site wordt
regelmatig ingediend door "het Waalse Gewest, namens de Regering, ten verzoeke van de
minister die bevoegd is voor het leefmilieu, vertegenwoordigd door de directeur–generaal
van de algemene directie voor natuurlijke rijkdommen en leefmilieu, optredend
overeenkomstig artikel 58, § 3, decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen".
(Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet
van 8 aug. 1988; Art. 58, § 3 Decr. Waalse Gewestraad 27 juni 1996 betreffende de
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afvalstoffen.)
7 februari 2007

P.2005.1024.F

nr. 73

Motiveringsplicht – Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site –
Bestuurshandeling – Afvalstoffen.
Het verzoek dat de Regering van het Waalse Gewest of, bij machtiging, de ambtenaar die
het gewestelijk bestuur leidt, op grond van artikel 58, § 3, eerste lid, Waals decreet 27 juni
1996 betreffende de afvalstoffen, indient tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering
van de site, is een bestuurshandeling die uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd
(Artikelen 1 en 2 Wet 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandeling.)
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Verzoek tot verwijdering van de afvalstoffen en sanering van de site – Conclusie
neergelegd ter zitting – Bestuurshandeling – Motivering – Afvalstoffen.
Wanneer het Waalse Gewest, bij conclusie, een verzoek tot verwijdering van de
afvalstoffen en sanering van de site bij de correctionele rechtbank aanhangig maakt, is die
conclusie, welke de voorschriften preciseert die werden geschonden, de overtredingen die
bewezen moeten worden verklaard alsook de redenen die het verzoek verantwoorden, een
regelmatig gemotiveerd verzoek in de zin van artikel 2, wet 29 juli 1991 betreffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen.
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht – Verplichting de nodige maatregelen te
nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid met de artikelen 12 en 14 van de
Grondwet – Gelijkheidsbeginsel.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning.)
3 april 2007
P.2006.1348.N
nr. 164
Voorkooprecht van het Vlaams Gewest – Vordering bij miskenning van het voorkooprecht
– Machtiging door de Vlaamse Regering aan de Vlaamse Landmaatschappij – Vordering
tot indeplaatsstelling – Natuurbehoud – Omvang.
De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van het
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu aan de
Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor haar
rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit te
oefenen en het in uitvoering daarvan genomen artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die met de
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uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van de
vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot
indeplaatsstelling. (Artikelen 37, § 1, eerste en tweede lid, en 39 Decr. 21 okt. 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu; Art. 5 B. Vl. Reg. 23 juli 1998 tot
vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 okt. 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.)
23 april 2007
C.2006.0321.N
nr. 203
Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur –
Drankverpakkingen – Verplichting om de taks te betalen – Invoerder die in detail
verkoopt – Milieutaks.
De vaststelling dat een handelaar zelf in detail de aan de milieutaks onderworpen
producten verkoopt welke hij heeft ingevoerd, bewijst niet dat die handelaar vrijgesteld
was van de verplichting om zich te laten registreren, noch dat hij die taks niet diende te
betalen
24 oktober 2007
P.2007.0535.F
nr. 500
Wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur –
Drankverpakkingen – Handelingen waardoor de milieutaks verschuldigd is – Milieutaks.
Ofschoon de milieutaks in de regel verschuldigd is bij het in het verbruik brengen zoals
dat bij artikel 369, 11°, van de gewone wet van 16 juli 1993 is omschreven, voert artikel
12 van het MB van 11 september 1999 betreffende de regeling van producten
onderworpen aan milieutaks, een afwijking op deze regel in, aangezien deze bepaling
stipuleert dat de milieutaks verschuldigd is door de natuurlijke of rechtspersoon die, door
de plaats in te nemen van degene die aan de milieutaks onderworpen goederen aan
kleinhandelaars levert, dergelijke producten aan een economische operator levert,
ongeacht het stadium van de exploitatieketen waarin deze zich bevindt
24 oktober 2007
P.2007.0535.F
nr. 500

MINDERJARIGHEID
Toepasselijke bepalingen – Bepaling van de leeftijd – Medisch onderzoek –
Inverdenkinggestelde.
De bepalingen die toepasselijk zijn om een medisch onderzoek te doen verrichten met het
oog op de vaststelling van de leeftijd van een inverdenkinggestelde, zijn die van het
Wetboek van Strafvordering.
24 januari 2007
P.2007.0050.F
nr. 46

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Verweermiddel – Bestaan en uitvoering van een overeenkomst – Toepassing van de regels
van het bewijs in strafzaken – Bewijsvoering – Bewijs – Beklaagde.
Artikel 16, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, volgens welk het
bewijs van de overeenkomst, krachtens welke de pleger van het misbruik van vertrouwen
verplicht was de zaak terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken, ingeval die
overeenkomst betwist wordt, overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht moet
worden geleverd, heeft niet tot gevolg dat de strafrechter, wanneer een
inverdenkinggestelde voor zijn verdediging het bestaan van een overeenkomst en de
uitvoering ervan aanvoert, de regels van het burgerlijk recht moet volgen; in dat geval
moeten de regels van het bewijs in strafzaken worden toegepast
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24 oktober 2007

P.2007.0799.F

nr. 502

Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden – Materieel bestanddeel – Constitutieve bestanddelen.
Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging van de
bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, feitelijk heeft
plaatsgegrepen; het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt, de door
hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter zijner
beschikking had, zoals onder meer ten gevolge van het verstrekken van een volmacht over
een gezamenlijke rekening (Art. 491 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.1135.N
nr. 610
Aard van het misdrijf.
Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar
delictueel karakter niet (Art. 491 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.1135.N
nr. 610
Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden – Afwending van het doel waarvoor de dader de goederen ter zijner
beschikking heeft – Volmacht op een gezamelijke rekening – Materieel bestanddeel –
Toepassing – Constitutieve bestanddelen.
Voor het bestaan van misbruik van vertrouwen is niet vereist dat de overhandiging van de
bedoelde goederen, gelden, koopwaren, biljetten of geschriften, feitelijk heeft
plaatsgegrepen; het is voldoende dat degene die misbruik van vertrouwen pleegt, de door
hem verduisterde of verspilde goederen afwendt van het doel waarvoor hij ze ter zijner
beschikking had, zoals onder meer ten gevolge van het verstrekken van een volmacht over
een gezamenlijke rekening (Art. 491 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.1135.N
nr. 610
Overhandiging onder verplichting terug te geven of voor een bepaald doel te gebruiken of
aan te wenden – Bevoegdheid van de rechter – Afwending van het doel waarvoor de
dader de goederen ter zijner beschikking heeft – Volmacht op een gezamelijke rekening –
Niet–overeengekomen gebruik van de volmacht – Materieel bestanddeel – Constitutieve
bestanddelen.
De strafrechter vermag uit de concrete omstandigheden van de zaak af te leiden dat,
hoewel een persoon een volmacht heeft over andermans rekening, hij hiervan een niet
overeengekomen gebruik maakt.
4 december 2007
P.2007.1135.N
nr. 610
Omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan.
Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar
delictueel karakter niet (Art. 491 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.1135.N
nr. 610
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MISDRIJF
ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL.
EENHEID VAN OPZET
Overtreding – Rondzwerven van kwaadaardige of woeste dieren – Moreel bestanddeel.
Artikel 556, 2°, Strafwetboek, vereist geen fout van de beklaagde opdat de overtreding
bewezen zou zijn; deze kan zich, te zijner rechtvaardiging, echter beroepen op toeval of
overmacht (Art. 556, 2° Strafwetboek.)
29 januari 2007
C.2004.0600.F
nr. 52
Belaging – Begrip.
Het misdrijf belaging bestaat voor de dader uit niet–aflatende of steeds terugkerende
gedragingen, die iemands persoonlijke levenssfeer ernstig aantasten door hem op irritante
wijze lastig te vallen, daar waar hij dit gevolg van zijn gedrag kende of had moeten
kennen. (Art. 442bis Strafwetboek.)
21 februari 2007
P.2006.1415.F
nr. 107
Belaging – Voorwaarden – Steeds terugkerend gedrag – Materieel bestanddeel.
Het staat aan de bodemrechter die zich moet uitspreken over vervolgingen wegens
belaging om in feite de werkelijkheid te beoordelen van de aantasting van de rust van het
slachtoffer, van de ernst van de aantasting, het oorzakelijk verband tussen dat gedrag en
de voormelde aantasting alsook van het besef dat de dader had of diende te hebben van de
gevolgen van zijn gedrag; het staat evenwel aan het Hof van Cassatie om te onderzoeken
of de rechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld, heeft kunnen afleiden dat dit gedrag
niet–aflatend of steeds terugkerend was (Art. 442bis Strafwetboek.)
21 februari 2007
P.2006.1415.F
nr. 107
Eenheid van opzet – Straftoemeting – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting
van de uitspraak van de veroordeling – Samenloop.
De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling
16 mei 2007
P.2007.0111.F
nr. 254
Politiek misdrijf – Terroristisch misdrijf – Begrip – Onderscheid.
Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten; dat is
niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de werking
van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd, door
willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al hebben
die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te willen
treffen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Eenheid van opzet – Gevolg – Straftoemeting – Bestraffing met de zwaarste straf.
Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek
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houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste straf is gesteld;
onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten begrepen waarvoor
ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0461.N
nr. 431
Nieuwe wet – Opgeheven wet – Als misdrijf omschreven feit – Zelfde feit onder andere
voorwaarden ten laste gelegd – Algemeen – Toepassing.
Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken of
wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, kan
zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien de
nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgeheven wet, maar aan de strafbaarstelling
van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn
gepleegd alleen onder de voor de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden
toegepast (Art. 2 Strafwetboek; 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.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499
Bestanddelen van het misdrijf – Moreel bestanddeel – Drijfveer.
Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit de wil
om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken.
24 oktober 2007
P.2007.0769.F
nr. 501
Eenheid van opzet – Toepassingsgebied – Begrip – Collectief misdrijf.
Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere
beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast; in dit laatste geval is er
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.1056.N
nr. 529
Oplichting – Moreel bestanddeel.
Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan
listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven, is als
mededader schuldig aan oplichting.
7 november 2007
P.2007.0993.F
nr. 532
Eenheid van opzet – Misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen – Misdrijven die enkel
het wetens overtreden van wetsbepalingen vereisen – Toepassing.
De eenheid van misdadig opzet bedoeld in artikel 65, eerste lid, Strafwetboek kan worden
aangenomen voor zowel misdrijven die een bedrieglijk opzet vereisen, als misdrijven die
de schuldvorm van wetens wetsbepalingen te overtreden vereisen
13 november 2007
P.2007.1092.N
nr. 550

SOORTEN
Gebruik van valse stukken – Voortgezet misdrijf – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem
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beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling zonder
verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; het strafbaar
karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser, vereist dus niet dat hij de
duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem
gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben (Artikelen 196, 197 en 213
Strafwetboek.)
7 februari 2007
P.2006.1491.F
nr. 72
Vakantiegeld – Verjaring – Aanvang – Jaarlijkse vakantie.
Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn
gescheiden wordt (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
gecoördineerd op 28 juni 1971.)
12 februari 2007
S.2006.0051.F
nr. 82
Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek – Voortgezet misdrijf – Toepassingsgebied –
Collectief misdrijf.
Art. 65, tweede lid, Strafwetboek, doelt niet op het voortdurend misdrijf maar op het
voortgezet misdrijf, ook geheten collectief misdrijf door eenheid van opzet
14 maart 2007
P.2006.1521.F
nr. 136
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg –
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering.
Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen
voortdurend misdrijf. Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht. (Artikelen 1, 2, § 1, 22,
§§ 1, 3 en 24 thans Wet 21 nov. 1989.)
14 maart 2007
P.2006.1521.F
nr. 136
Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf –
Stedenbouw.
Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning (Art.
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
13 november 2007
P.2007.0961.N
nr. 549
Misbruik van vertrouwen – Aflopend misdrijf.
Het misdrijf van misbruik van vertrouwen is een aflopend misdrijf; de enkele
omstandigheid dat de verduisterde zaken nog bestaan, ontneemt aande verduistering haar
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delictueel karakter niet (Art. 491 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.1135.N

nr. 610

TOEREKENBAARHEID
Veroordeling met verantwoordelijke rechtspersoon – Fout wetens en willens gepleegd –
Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde.
Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft
gehandeld
14 februari 2007
P.2006.1379.F
nr. 88
Fout wetens en willens gepleegd – Verantwoordelijke rechtspersoon wegens het optreden
van geïdentificeerde natuurlijke – Strafuitsluitingsgrond – Toepassingsvoorwaarde.
Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens
eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout
heeft begaan; die verschoningsgrond geldt voor de dader van het door onvoorzichtigheid
of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en wetens heeft
gehandeld
14 februari 2007
P.2006.1379.F
nr. 88
Rechtspersoon – Niet nakomen fiscale verplichtingen – Niet betalen verschuldigde
belastingen – Verantwoordelijke – Belastingplichtige – Gevolg.
De omstandigheden dat de wet de belastingplichtige, zij het een natuurlijke persoon of een
rechtspersoon, die bepaalde fiscale verplichtingen niet nakomt en verschuldigde
belastingen niet betaalt, strafbaar stelt, staat er niet aan in de weg dat de rechter deze
misdrijven toerekent aan de persoon die in rechte of in feite de ware verantwoordelijke is
voor het nakomen van die verplichtingen van de rechtspersoon en door zijn persoonlijk
optreden schuld heeft aan het nalaten van de rechtspersoon.
29 mei 2007
P.2007.0205.N
nr. 279
Strafbaarstelling – Vaststelling van fout.
De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke persoon
overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Strafwetboek is slechts mogelijk wanneer de
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een
geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd; dit
houdt in dat de fout van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuurlijke persoon
of ermee nauw verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij de beide personen
aanwezig moet zijn
12 juni 2007
P.2007.0246.N
nr. 319
Misdrijf gepleegd door rechtspersoon.
Om het misdrijf dat door een rechtspersoon is gepleegd aan een welbepaalde natuurlijke
persoon toe te schrijven, moet de rechter, bij gebrek aan wettelijke toerekening, bij de
natuurlijke persoon het bestaan van de bestanddelen van dat misdrijf vaststellen
19 september 2007
P.2007.0434.F
nr. 420
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Toetsing door het Hof – Onaantastbare vaststelling door de feitenrechter – Misdrijf
gepleegd door rechtspersoon.
Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat de
natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het Hof om
na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig heeft kunnen afleiden; door
alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging zonder de
feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit hij afleidt dat de nalatigheden die de
voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk kunnen worden
toegerekend, beslist de rechter niet wettig dat deze strafrechtelijk verantwoordelijk is voor
het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf
19 september 2007
P.2007.0434.F
nr. 420
Wegverkeer – Verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen – Artikel 67ter
Wegverkeerswet.
Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen die het
Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de
rechtspersoon is ingeschreven, als bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet, kan strafbaar
worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd
gepleegd
14 november 2007
P.2007.1064.F
nr. 553

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid van
de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde –
Ontvankelijkheid van de strafvordering.
De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het
ogenblik dat zij werd ingesteld
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan
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hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282

RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING
Noodtoestand.
Noodtoestand vormt alleen een rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden
vervult, te weten dat de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of
althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te
vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen
door het misdrijf kan worden voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf
heeft doen ontstaan (Art. 71 Strafwetboek.)
24 januari 2007
P.2006.1399.F
nr. 45
Toetsing door de rechter – Wettige verdediging.
Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, toetst de rechter met name of de
doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk was en of
het in verhouding stond tot de aanranding; hij steunt aldus op de feitelijke
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk
kon en moest hebben (Art. 416 Strafwetboek.)
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Wettige verdediging.
Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om een
ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of tegen een derde te ontwijken,
anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen die
onrechtmatige aanval verweert (Art. 416 Strafwetboek.)
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Immuniteit – Gevolg – Diefstal – Artikel 462, Strafwetboek.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde
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daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is (Art. 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432
Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Toepassing.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde;
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432
Burgerlijkepartijstelling voor verscheidene misdrijven – Vermoedelijke dader die voor
een van de misdrijven het voordeel van een strafuitsluitende verschoningsgrond kan
aanvoeren – Instellen van de strafvordering.
De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling bedoelde
misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet dat de
strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven waarop
de verschoningsgrond niet van toepassing is.
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Morele dwang.
Het arrest dat oordeelt dat de beklaagde zich niet in de door hem aangevoerde toestand
van morele dwang bevond, op grond dat hij minstens gedeeltelijk het vermogen had
bewaard om de toegestane daden van de niet–toegestane te onderscheiden en hij zich aan
het aangevoerde geweld had kunnen onttrekken zonder het ten laste gelegde feit te plegen,
verantwoordt wettig de beslissing om de rechtvaardigingsgrond, gegrond op artikel 71
Strafwetboek, te verwerpen
31 oktober 2007
P.2007.1309.F
nr. 521
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
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6 november 2007

P.2007.0778.N

nr. 528

ALLERLEI
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten
overeenkomst – Fout – Schade.
Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest,
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere
omstandigheden dan die van de zaak
3 januari 2007
P.2005.1019.F
nr. 2
Bestanddelen – Dubbel huwelijk.
Opdat er een dubbel huwelijk zou zijn, vereist artikel 391, Strafwetboek het bestaan van
een eerste geldig huwelijk, het aangaan van een tweede huwelijk vóór de ontbinding van
het voorgaande èn misdadig opzet
28 februari 2007
P.2006.1513.F
nr. 117
Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende
omstandigheden – Toepassing – Geldboete.
Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen,
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing –
Straf.
Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Straf.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete

– 195 –
wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme
winst die men met het misdrijf kan maken (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf –
Geldboete – Rechtvaardiging.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert,
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden –
Grenzen – Straf.
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Artikel 147, eerste lid, Strafwetboek – Willekeurige aanhouding.
Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar officier of agent
van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de gevallen die bij wet zijn
toegestaan of zonder inachtneming van de voorgeschreven vormvereisten; dat misdrijf
vereist met name dat de aanhouding louter willekeurig werd bevolen, zonder dat de auteur
van de maatregel een regel tot staving van zijn optreden kan aanvoeren
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Wijziging – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar,
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren
20 november 2007
P.2007.1109.N
nr. 567
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NATIONALITEIT
Reden – Weigering – Staatloze – Erkenning.
De erkenning als staatloze kan niet worden geweigerd om reden dat de betrokkene niet het
bewijs kan leveren dat hij niet in aanmerking komt voor een andere nationaliteit.
(Artikelen 1.1 en 1.2 Verdrag betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28
september 1954, te New–York.)
27 september 2007
C.2006.0390.N
nr. 439
Toepasselijkheid – Staatlozen – Verdrag.
Behoudens de uitsluitingen bepaald in artikel 1.2, is het Verdrag betreffende de status van
staatlozen van toepassing op al degenen die geen nationaliteit bezitten. (Art. 1.1 Verdrag
betreffende de status van Staatlozen, ondertekend op 28 september 1954, te New–York.)
27 september 2007
C.2006.0390.N
nr. 439

NATUURRAMP
Rechtstreekse schade – Oorzaak.
Het begrip rechtstreekse schade impliceert het bestaan van een oorzakelijk verband
zonder verdere tussenschakel tussen het schadeveroorzakend feit en de schade zelf; het is
niet bovendien vereist dat de natuurramp de enige oorzaak is van de schade (Art. 1, § 1
Wet 12 juli 1976.)
18 januari 2007
C.2006.0110.F
nr. 28

NOTARIS
Getuige – Testament bij openbare akte – Huisbediende van de notaris.
Het verbod om als getuige van een testament bij openbare akte genomen te worden,
beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid t.a.v. de
notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 10, tweede lid Wet 25 ventôse jaar XI op
het notarisambt; Art. 975, vóór de opheffing ervan bij Wet 4 mei 1999 Burgerlijk
Wetboek.)
29 januari 2007
C.2004.0606.F
nr. 53

OMKOPING VAN AMBTENAREN
Vragen of aannemen van een voordeel van welke aard dan ook – Passieve omkoping –
Voordeel.
Het verhoor van een getuige in een onderzoeksdossier kan niet als enig "voordeel" worden
beschouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan zou zijn,
in de zin van artikel 246, § 1, van het Strafwetboek.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360

ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
Gevolg – Andere feitelijke omstandigheden dan deze vermeld in de akte van
aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Strafvordering – Strafzaken –
Voorwerp – Heromschrijving.
Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods,
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft;
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dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de
aanhangigmaking
(Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van
Strafvordering.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Marginale toetsing – Feitelijke strafbare gedraging – Onaantastbaar oordeel van de
feitenrechter welke gedraging in de akte van aanhangigmaking wordt bedoeld – Hof van
Cassatie – Akte van aanhangigmaking – Bevoegdheid van het Hof – Strafvordering –
Strafzaken.
Het behoort tot het onaantastbaar oordeel van de feitenrechter uit te maken welke de
strafbare gedraging is die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakte, bedoelt; het Hof
kan alleen nagaan of de rechter van de akte van aanhangigmaking geen uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Gebruik door een partij van de verkregen inlichtingen – Inzage van het strafdossier –
Beoordeling door de rechter.
De rechter oordeelt onaantastbaar of de partij van de door haar inzagerecht verkregen
kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is
met artikel 61ter, § 4, tweede lid, Strafvordering.
24 april 2007
P.2007.0068.N
nr. 206
Marginale toetsing – Opdracht van het Hof van Cassatie – Oorzakelijk verband –
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade.
Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een feitelijke
beoordeling; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem gedane vastgestelde
feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband houden of op
grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout, schade en
oorzakelijk verband niet miskent (Artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.)
19 juni 2007
P.2007.0201.N
nr. 337
Toetsing door het Hof – Natuurlijke personen – Onaantastbare vaststelling door de
feitenrechter – Misdrijf gepleegd door rechtspersoon – Toerekenbaarheid.
Ofschoon de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat de
natuurlijke persoon strafrechtelijk verantwoordelijk is, staat het evenwel aan het Hof om
na te gaan of hij uit zijn vaststellingen deze beslissing wettig heeft kunnen afleiden; door
alleen vast te stellen dat de beklaagde "voorzitter" is van de vereniging zonder de
feitelijke gegevens van de zaak te preciseren waaruit hij afleidt dat de nalatigheden die de
voormelde vereniging worden verweten de beklaagde persoonlijk kunnen worden
toegerekend, beslist de rechter niet wettig dat deze strafrechtelijk verantwoordelijk is voor
het door de rechtspersoon gepleegde misdrijf
19 september 2007
P.2007.0434.F
nr. 420
Proactieve recherche – Toetsing door het Hof – Marginale toetsing – Beoordeling –
Opsporingsonderzoek – Strafzaken.
Het komt aan de rechter toe te oordelen of omwille van de reeds beschikbare informatie
het stadium van het zuiver "redelijk vermoeden" overstegen wordt en geen nood meer is
aan een verkennende informatiegaring, zoals bedoeld in artikel 28bis, § 2, Wetboek van
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Strafvordering; het Hof kan alleen nagaan of de rechter uit zijn vaststellingen geen
gevolgen afleidt die daarmee geen verband houden of op grond daarvan niet kunnen
worden aangenomen
2 oktober 2007
P.2007.0685.N
nr. 446
Laster en eerroof – Voorwaarde van openbaarheid.
Of een misdrijf in de zin van artikel 443 Strafwetboek is geschied in tegenwoordigheid
van verscheidene personen is een feitenoordeel waarover de feitenrechter onaantastbaar
oordeelt. (Art. 444, derde lid Strafwetboek.)
30 oktober 2007
P.2007.0714.N
nr. 517
Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de
rechter – Toezicht van het Hof.
De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de
bewezen verklaarde misdrijven.
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding – Strafzaken.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om,
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 21ter Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Niet–verzekerd voertuig – Regelmatig geparkeerd voertuig – Aansprakelijkheid buiten
overeenkomst – Beoordeling door de rechter – Oorzakelijk verband – Oorzaak.
Door te oordelen dat het ongeval zich op dezelfde manier zou hebben voorgedaan indien
het op die plaats geparkeerde voertuig verzekerd was geweest, hebben de appelrechters
wettig kunnen beslissen om, zonder de concrete omstandigheden van het ongeval te
wijzigen, het oorzakelijk verband tussen de niet–verzekering en de aanrijding uit te sluiten
door het foutief karakter van het in het verkeer brengen van het voertuig te vervangen
door de correcte uitvoering ervan
19 december 2007
P.2007.1314.F
nr. 645

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE
BESCHERMDE WERKNEMERS
Werkgever – Aanvullende vergoeding – Ontslagregeling – Dringende redenen –
Inkomensgarantie – Rechterlijke procedure – Arbeidsovereenkomst – Schorsing.
De wetgever beoogt de afgevaardigde of de kandidaat–afgevaardigde tijdens de schorsing
van de arbeidsovereenkomst een inkomen te waarborgen doordat hij naast de
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werkloosheidsuitrusting een bijkomende vergoeding ontvangt, betaald door de werkgever,
die samen gelijk zijn aan het voorheen verdiende nettoloon; met nettoloon wordt niet
bedoeld het fiscaal netto–inkomen, te weten na aftrek van de belastingen, gezien de
belastingen afhankelijk zijn van een aantal factoren die vreemd zijn aan de
dienstbetrekking. (Art. 1 KB 21 mei 1991 tot vaststelling van de berekenings– en
betalingsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding verschuldigd aan de (kandidaat)
personeelsafgevaardigde in het kader van de procedure tot erkenning van een dringende
reden; Art. 9 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.)
5 februari 2007
S.2006.0030.N
nr. 67
Bijzondere ontslagregeling – Kandidaat personeelsafgevaardigde – Niet verkozen
kandidaat – Vorige verkiezingen – Verkiezingen – Begrip – Onderneming.
De termen in artikel 2, § 3, Wet 19 maart 1991 "zo zij reeds kandidaat waren en niet
werden verkozen bij de vorige verkiezingen", houden in dat wanneer een kandidaat–
personeelsafgevaardigde bij een latere kandidatuur verkozen wordt met verwerving van
de eraan verbonden beschermperiode, hij ook bij niet–verkiezing bij de daarop volgende
verkiezingen van dezelfde bescherming zal genieten, maar dat in alle andere gevallen van
latere kandidatuur bij niet–verkiezing slechts de verkorte beschermperiode kan worden
toegekend. (Art. 2, § 3, tweede lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere
ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de
kandidaat–personeelsafgevaardigden.)
5 maart 2007
S.2006.0079.N
nr. 128
Bijzondere ontslagregeling – Beschermingsperiode – Niet verkozen kandidaat–
personeelsafgevaardigde – Verkiezingen – Duur.
Een niet verkozen kandidaat–personeelsafgevaardigde in ondernemingsraden en in
comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen geniet alleszins
bij zijn eerste kandidatuurstelling de bescherming, gelijk aan deze van de verkozen
personeelsafgevaardigden; er kan maar éénmaal een eerste kandidatuur zijn (Art. 2, §§ 2
en 3, eerste lid Wet 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid,
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat–
personeelsafgevaardigden.)
5 maart 2007
S.2006.0079.N
nr. 128

ONDERWIJS
Ten onrechte betaalde wedde – Terugvordering – Toepasselijk stelsel – Verjaring –
Vlaamse Gemeenschap.
De in artikel 7, § 2, van de wet van 6 februari 1970 vervatte gemeenrechtelijke regeling
inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat ten
onrechte uitbetaalde sommen en de bijkomende termijn van 30 jaar voor de effectieve
terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse
Gemeenschap gedane terugvordering van een ten onrechte betaalde wedde van aan
leerkracht, ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in § 1 van voormeld
artikel voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht
tot één jaar. (Art. 7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en tweede lid Wet 6 feb. 1970
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en
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de provinciën; Art. 198, § 1, eerste lid Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs
– II.)
20 april 2007
C.2004.0178.N
nr. 195
Sociaal voordeel – Extra muros activiteiten – Na 1 september 2001.
Het arrest schendt de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7
juni 2001, wanneer het, ofschoon de extra muros activiteiten niet opgenomen zijn in de
exhaustieve lijst van het decreet, beslist dat die klassen "niettemin kennelijk a priori onder
het algemene begrip bijkomende voordelen vallen, zoals dat door het Arbitragehof is
omschreven". (Artikelen 2 en 3 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001.)
7 juni 2007
C.2005.0321.F
nr. 311
Sociaal voordeel – Extra muros activiteiten – Voor 1 september 2001.
Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te
stellen dat de kosten voor de extra muros activiteiten niet onder de normale
onderwijsorganisatie vallen, beslist dat die activiteiten "niettemin kennelijk a priori onder
het algemene begrip bijkomende voordelen vallen zoals dat door het Arbitragehof is
omschreven" (Art. 33 Wet 29 mei 1959.)
7 juni 2007
C.2005.0321.F
nr. 311
Sociaal voordeel – Voor 1 september 2001 – Kosten voor bewaking, toezicht en toegang
tot het zwembad.
Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te
stellen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het
zwembad niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen, die kosten als sociale
voordelen beschouwt (Art. 33 Wet 29 mei 1959.)
7 juni 2007
C.2005.0321.F
nr. 311
Sociaal voordeel – Kosten voor bewaking, toezicht en toegang tot het zwembad – Na 1
september 2001.
Het arrest schendt artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001,
wanneer het beslist dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor
toegang tot het zwembad die niet begrepen zijn in de exhaustieve opsomming van die
wettelijke bepaling, "niettemin onder het algemene begrip "bijkomende" voordelen vallen
zoals dat door het Arbitragehof is omschreven". (Art. 2 Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001.)
7 juni 2007
C.2005.0321.F
nr. 311
Aard – Financiering – Schulden – Schuldvordering – Verjaring – Werkingstoelagen –
Universitair onderwijs.
De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet van 27
juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, vloeien niet
voort uit een en dezelfde verbintenis, maar uit de opeenvolging van afzonderlijke
verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van het aantal ingeschreven studenten
worden vastgelegd; de met die schulden overeenstemmende schuldvorderingen vallen
buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring (Art. 2277 Burgerlijk Wetboek;
Art. 27, §3, 3° Wet 27 juli 1971.)
14 december 2007
C.2005.0469.F
nr. 633
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Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Administratieve overheid.
Terwijl de vervulling van de in artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974
bepaalde voorwaarden van rechtswege de terbeschikkingstelling van het personeelslid tot
gevolg heeft, vereist de wijziging van zijn administratieve stand een administratieve
beslissing (Artikelen 14, eerste lid, en 15, eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974;
Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart 1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Toepasselijkheid – HOBU–decreet – Salaris.
Het waarborgen van ten minste het salaris dat bij de inwerkingtreding van de nieuwe
regeling was toegekend, is van algemene toepassing op de personeelsleden bedoeld in
artikel 318 van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse
Gemeenschap. (Artikelen 318 en 323 Decr. 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de
Vlaamse Gemeenschap.)
20 december 2007
C.2006.0090.N
nr. 649
Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde –
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Uit de artikelen 9 en 20 van het decreet van 22 december 1994 blijkt dat de bevoegdheid
van de overheid om uitspraak te doen over het verlies van het recht op de wedde een
gebonden bevoegdheid is, daar de oorzaken van de onregelmatige afwezigheid alleen
correct zijn bepaald wanneer die bepaling is gebeurd conform de bepalingen van het
decreet die daaraan deze aard toekennen (Artikelen 9 en 20 Decr.Fr.Gem. 22 dec. 1994.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN
Bevoegdheden – Draagwijdte – Inspectiedienst – Arbeid.
De inlichtingen afkomstig van de sociale inspectie die deze laatste ingewonnen heeft in
het kader van de opdracht die zij ontving van de arbeidsauditeur, vallen onder de
toepassing van artikel 5 van de Arbeidsinspectiewet. (Art. 5 Arbeidsinspectiewet.)
8 januari 2007
S.2005.0119.N
nr. 10
Bevoegdheden – Inspectiedienst – Arbeid.
Artikel 5, eerste lid, van de Arbeidsinspectiewet heeft betrekking op de mogelijkheid
geboden aan de sociale inspecteurs van de inspectiediensten, namelijk wanneer zij zulks
nuttig achten, om inlichtingen die zij hebben ingewonnen bij hun eigen onderzoek,
uitgevoerd ambtshalve of op verzoek van de gerechtelijke overheid, aan welbepaalde
derden mede te delen; artikel 6, § 1, van diezelfde wet heeft daarentegen betrekking op de
verplichting in hoofde van bepaalde derden om aan de sociale inspecteurs, op hun
verzoek, alle inlichtingen en documenten te verstrekken die zij nuttig achten voor het
toezicht op de naleving van de wetgevingen waarmee zij belast zijn. (Artikelen 5, eerste
lid, en 6, § 1 Arbeidsinspectiewet.)
8 januari 2007
S.2005.0119.N
nr. 10
Procedure – Artikel 61ter, § 2, Sv. – Inzage van het dossier.
De regel bepaald in artikel 61ter, § 2, Strafvordering is niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven.

– 202 –
24 april 2007

P.2007.0068.N

nr. 206

Gebruik door een partij van de verkregen inlichtingen – Beoordeling door de rechter –
Inzage van het dossier.
De rechter oordeelt onaantastbaar of de partij van de door haar inzagerecht verkregen
kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is
met artikel 61ter, § 4, tweede lid, Strafvordering.
24 april 2007
P.2007.0068.N
nr. 206
Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden – Afwezigheid van hoger beroep vanwege
de inverdenkinggestelde – Geen uitspraak door de kamer van inbeschuldigingstelling in
het kader van het ambtshalve toezicht of enige andere saisine – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen instellen
bij de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering en de kamer van
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over het
onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel uitspraak
heeft gedaan, kan dit middel opnieuw voor het vonnisgerecht worden ingeroepen
(Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Gevolg – Niet–naleving van de regels en vormvereisten die door de wet zijn opgelegd –
Artikel 47bis Sv. – Artikel 70bis Sv. – Verhoor van personen door de politie –
Samenvatting van een getuigenverhoor – Gerechtelijk onderzoek.
Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces–verbaal samen te
vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel mee, maar
het staat aan de rechter dan de bewijswaarde van dit proces–verbaal te beoordelen
5 juni 2007
P.2007.0566.N
nr. 303
Gevolg – Voorafgaande machtiging bij met redenen omklede beschikking van de
onderzoeksrechter – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de
beschikking voorafgaat – Gerechtelijk onderzoek – Telefoontap.
Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan
wel regelmatig zijn uitgevoerd.
5 juni 2007
P.2007.0291.N
nr. 300
Beschikking van de onderzoeksrechter – Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel
– Uitvoering.
De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf.
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.)
19 juni 2007
P.2007.0311.N
nr. 338
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Gevolg – Regeling van de procedure – Verwijzing van de inverdenkinggestelde – Nieuw
onderzoek ten laste van een medeverdachte voor dezelfde feiten – Gerechtelijk onderzoek
– Raadkamer – Omvang.
Wanneer een inverdenkinggestelde bij een beschikking van de raadkamer naar de
correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten aanzien van hem
voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken, definitief gesloten zodat indien na die
verwijzing voor dezelfde feiten tegen een tot dan toe onbekend gebleven maar
ondertussen geïdentificeerde medeverdachte een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek
wordt ingesteld, dit nieuwe onderzoek zich niet uitbreidt tot de verwezen
inverdenkinggestelde; hierdoor wordt aan de regel dat het gerechtelijk onderzoek in rem
gebeurt geen afbreuk gedaan. (Artikelen 61 en 130 Wetboek van Strafvordering.)
19 juni 2007
P.2007.0311.N
nr. 338
Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers – Openbaar
ministerie.
Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat,
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt,
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Geheim van het onderzoek – Miskenning.
Het beroepsgeheim en inzonderheid het onderzoeksgeheim wordt niet geschonden,
wanneer degene die kennis ervan draagt, verklaart dat hij een valse inlichting niet
bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij
eigenlijk geen bevestiging nodig hebben.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers.
De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering.
De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de
onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking (Artikelen 90ter en
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere
motiveringsvereiste.
De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen

– 204 –
vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet
aan de bijzondere motiveringsvereiste (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2°
Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Verplichting – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde – Regeling van de
rechtspleging – Terechtzitting – Vordering van het openbaar ministerie –
Onderzoeksgerechten.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de
rechtspleging is vastgesteld
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Recht van verdediging – Recht om op de hoogte te worden gesteld van de hem ten laste
gelegde feiten – Regeling van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde.
Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem ten laste
gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in de
vordering staat die het openbaar ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing;
die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier, waarvan de
inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, § 2, Sv., inzage heeft
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand
van het vertrouwelijk dossier – Verdrag Rechten van de Mens, artikel 6 – Artikel 235ter
Sv..
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van
de observatie zou onderzoeken (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0677.N
nr. 433
Voltooiing van het onderzoek – Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan
de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten –
Ontvankelijkheid – Beëindiging van het onderzoek – Nieuw verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen – Regeling van de rechtspleging.
Artikel 127, § 3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor hun
verschijning in raadkamer een op artikel 61quinquies van dat wetboek gegrond verzoek
hebben ingediend niet het recht om de regeling van de rechtspleging een tweede maal te
schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bijkomende onderzoeksopdrachten te
verzoeken, ook al zijn het andere; afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie
op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht
om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste
vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat,
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend
26 september 2007
P.2007.0487.F
nr. 436
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Verwijzingsbeschikking – Arrest dat het hoger beroep niet gegrond verklaart – Regeling
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van de rechtspleging – Raadkamer.
Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking, wanneer
de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen
die beschikking niet–gegrond verklaart.
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Verplichting – Onderzoeksrechter – Verhoor van de in de klacht aangewezen personen –
Burgerlijke partijstelling.
Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling voor
de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij wil
vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren.
26 september 2007
P.2007.0487.F
nr. 436
Onderzoeksrechter – Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van
gerechtelijke politie – Onderzoek op eigen initiatief.
Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3
Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Rechtspleging – Neerlegging ter griffie – Vormvereisten – Niet–inachtneming – Stukken
om te vergelijken met het van valsheid betichte stuk – Sanctie.
Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven (Artikelen 448 tot 450, en 453 Wetboek van
Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Vormvereisten – Huiszoekingen en beslag – Beslag.
De artikelen 35 en 89, Sv. zijn niet van toepassing op het stuk dat de speurders
aanschaffen om als vergelijking te dienen met het overtuigingsstuk dat zij moeten
onderzoeken. (Artikelen 35 en 89 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Verwijzingsbeschikking – Weglaten van een telastlegging – Regeling van de rechtspleging
– Verslag van de onderzoeksrechter – Raadkamer.
Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te doen over
een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij haar
rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt niet gestraft door
de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld
door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschikking te
wijzen. (Artikelen 127, 129, 130, en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
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Proactieve recherche – Niet–proactieve recherche – Artikel 28bis, § 2, Sv. –
Opsporingsonderzoek – Criterium – Onderscheid.
Informatie over nog te plegen of reeds gepleegde maar nog niet aan het licht gebrachte
strafbare feiten, die dusdanig concreet is dat die feiten een in tijd en ruimte bepaalbaar
misdrijf gaan vormen, houdt geen verband met de in artikel 28bis, § 2, Wetboek van
Strafvordering, bedoelde gegevensverwerking, maar verplicht tot het opstellen van een
proces–verbaal overeenkomstig artikel 40 van de wet van 5 augustus 1992 op het
politieambt, het vatten van de daders en het verzamelen van bewijzen; ongeacht de
omstandigheid dat daarbij ook gegevens moeten worden ingezameld als bijkomend
bewijsmateriaal of tot identificatie van de daders, vormen die opsporingen geen
proactieve recherche, die een voorafgaande geschreven toestemming zouden behoeven
2 oktober 2007
P.2007.0685.N
nr. 446
Cassatieberoep – Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Aanstelling
van een lasthebber ad hoc – Arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling.
Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld om hem in het
gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt aan de
strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin uitspraak
doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een van der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 2bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 235bis en 416
Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0774.N
nr. 482
Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter –
Verdachte – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Vertegenwoordiging van de
verdachte in het gerechtelijk onderzoek – Betwisting van de regelmatigheid van de
aanstelling.
De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in conclusie
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Verzoek tot
opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot
onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en
235bis Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484

– 207 –
Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest –
Ontvankelijkheid – Onderzoeksrechter – Verzoek tot opheffing van een
onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot onderzoek naar de
regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking.
Is ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet met toepassing van artikel 61quater, Wetboek
van Strafvordering, in zoverre de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van
artikel 235bis van hetzelfde wetboek ook geroepen was uitspraak te doen over de
regelmatigheid van de rechtspleging. (Artikelen 61quater en 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het vertrouwelijk dossier –
Doel.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering,
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
13 november 2007
P.2007.1190.N
nr. 551
Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling voor een onderzoeksrechter – Inleiding
van de strafvordering – Onderzoeksdaden.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de onderzoekshandelingen worden
gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft gesteld.
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616
Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk
cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel
bedoelde gevallen
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
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ONDERZOEKSGERECHTEN
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Artikel 6, EVRM – Toepassing.

overheid

verleend

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verzoek tot opheffing van een
opsporingshandeling – Afwijzing van het verzoek door de procureur des Konings –
Onderzoek van de regelmatigheid van het opsporingsonderzoek – Bevoegdheid.
De kamer van inbeschuldigingstelling, die met toepassing van artikel 28sexies, § 4,
Wetboek van Strafvordering, uitspraak doet over het hoger beroep tot opheffing van een
opsporingshandeling van de procureur des Konings met betrekking tot goederen, doet
geen uitspraak met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van
Strafvordering; dergelijke beslissing is ook geen eindbeslissing en doet evenmin uitspraak
in een van de andere gevallen bepaald in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering, zodat het cassatieberoep niet ontvankelijk is (Artikelen 28sexies, § 4,
235bis, en 416, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2007
P.2006.1430.N
nr. 13
Europees aanhoudingsbevel – Rechtsmacht – Uitlevering – Tenuitvoerlegging.
Voor de onderzoeksgerechten die krachtens artikel 16 en 17 Wet Europees
Aanhoudingsbevel uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van
de betrokkene krachtens artikel 11, § 3, van die wet wordt bevolen en waartegen
krachtens artikel 11, § 7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig,
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van
die beschikking uitspraak te doen
9 januari 2007
P.2007.0001.N
nr. 15
Neerlegging van conclusie – Bestaan van bezwaren – Regeling van de rechtspleging –
Motivering.
De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele
wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die een beslissing van
buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij de bezwaren
onvoldoende acht ofschoon de conclusie van de burgerlijke partij het feitelijk bestaan van
dergelijke bezwaren aanvoert
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest
dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk verklaart –
Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Termijn om cassatieberoep
in te stellen – Raadkamer.
Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat het
hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de beschikking van de raadkamer

– 209 –
waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart,
moet worden ingesteld binnen vijftien vrije dagen na de uitspraak (Art. 416, tweede lid
Wetboek van Strafvordering.)
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van
de bezwaren – Middel dat de bestreden beslissing verwijt de beroepen beschikking niet
nietig te hebben – Regeling van de rechtspleging – Belang.
Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat in geval van
vernietiging van de beschikking van de raadkamer tot buitenvervolgingstelling van de
inverdenkinggestelde, de kamer van inbeschuldigingstelling het ontbreken van bezwaren
jegens hem anders zou hebben beoordeeld, is het middel dat de bestreden beslissing
verwijt de beroepen beschikking niet nietig te hebben verklaard, zonder belang en,
bijgevolg, niet ontvankelijk.
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Toetsing
door het Hof – Verplichting – Recht van verdediging – Mededeling van het dossier aan de
inverdenkinggestelde – Handhaving – Nieuwe stukken.
Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Verplichting
– Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde – Handhaving.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
Aanneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie – Beschikking
tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Verzachtende
omstandigheden – Raadkamer – Correctionalisering.
Door zonder voorbehoud de redenen van de vordering van het openbaar ministerie aan te
nemen kan de raadkamer de reden van de correctionalisering overnemen, namelijk het
ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf, hetwelk verzachtende
omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank
verantwoorden.
21 maart 2007
P.2007.0213.F
nr. 148
Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling.
Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar
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omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben
geleden, aannemelijk maken (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Gevolg – Openbare terechtzitting – Geen vordering van het openbaar ministerie –
Beoordeling van de ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke
partijstelling – Gerechtelijk onderzoek – Uitspraak.
Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, oordeelt het
onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt
niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te
hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang te brengen;
dergelijke beslissing behoort tot het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan
niet in openbare terechtzitting moet gebeuren (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Gevolg – Geen vordering van het openbaar ministerie – Beoordeling van de
ontvankelijkheid – Draagwijdte van de beslissing – Burgerlijke partijstelling –
Gerechtelijk onderzoek.
Wanneer het gerechtelijk onderzoek geopend werd ingevolge een burgerlijke partijstelling
en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd, vormt de
ontvankelijkheid van de burgerlijke vordering de grondslag voor de ontvankelijkheid van
de strafvordering; het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke
partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over
het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de
strafvordering op gang te brengen (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest dat de strafvordering niet ontvankelijk
verklaart – Zelfde arrest dat een deel van de rechtspleging nietig verklaart – Zelfde arrest
dat vaststelt dat de procedure op grond van artikel 61ter, Wetboek van Strafvordering
zonder voorwerp is – Aard van de beslissing.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling van
de klager en vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, bepaalde stukken
van de strafrechtspleging nietig verklaart en de verwijdering ervan uit het strafdossier en
de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van
Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van artikel 61ter,
Wetboek van Strafvordering zonder voorwerp is geworden, is een eindbeslissing.
(Artikelen 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verzoek tot
opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen – Beslissing van de
procureur des Konings – Voorziening.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger beroep
tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek tot
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opheffing van een opsporingshandeling met betrekking tot goederen is een voorbereidend
arrest, waartegen overeenkomstig artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst
cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt
onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering (Artikelen 28sexies en 416 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0124.N
nr. 169
Artikel 6.1 EVRM – Toepassing – Eerlijke behandeling.
Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid van een
beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de voorschriften van
artikel 6.1 EVRM; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de
zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de aanvankelijke niet–
naleving ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig kan schaden
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Onregelmatigheid, verzuim of nietigheid die een onderzoekshandeling of de
bewijsverkrijging aantasten.
Een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid in verband met een handeling van het
onderzoek of de bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm. (Artikelen 131, § 1, 135, § 2 en 235bis Wetboek van
Strafvordering.)
17 april 2007
P.2007.0063.N
nr. 188
Betwisting omtrent de onduidelijkheid van de telastlegging – Betwisting die tegelijkertijd
een oordeel over feit en recht vereist – Bevoegdheid.
Wanneer het oordeel omtrent een voor het onderzoeksgerecht aangevoerde betwisting
over de onduidelijkheid van de telastlegging tegelijkertijd een oordeel over feit en recht
omvat, komt dit oordeel de feitenrechter toe.
17 april 2007
P.2007.0063.N
nr. 188
Onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden – Afwezigheid van hoger beroep vanwege
de inverdenkinggestelde – Geen uitspraak door de kamer van inbeschuldigingstelling in
het kader van het ambtshalve toezicht of enige andere saisine – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Wanneer de inverdenkinggestelde geen ontvankelijk hoger beroep heeft kunnen instellen
bij de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende onregelmatigheden, verzuimen of
nietigheden bepaald in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering en de kamer van
inbeschuldigingstelling evenmin in het kader van haar ambtshalve toezicht over het
onderzoek of als gevolg van enige andere saisine over het betreffende middel uitspraak
heeft gedaan, kan dit middel opnieuw voor het vonnisgerecht worden ingeroepen
(Artikelen 131, § 1 en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Verwijzingsbeschikking.
Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering,
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen
is, is geen verwijzingsbeschikking
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
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Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Beschikking die oordeelt dat de zaak niet in staat van
wijzen is – Raadkamer.
Onder verwijzingsbeschikking in de zin van artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering,
dient te worden begrepen een beschikking waarbij de rechtspleging wordt geregeld; een
beschikking van een onderzoeksgerecht dat oordeelt dat de zaak niet in staat van wijzen
is, is geen verwijzingsbeschikking
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verwijzingsbeschikking –
Vaststelling van het bestaan van voldoende bezwaren – Bevoegdheid – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
In hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking kan de kamer van
inbeschuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, § 2,
Wetboek van Strafvordering; zij kan daarbij in de regel geen uitspraak doen over het
bestaan van voldoende bezwaren
5 juni 2007
P.2007.0566.N
nr. 303
Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Opdracht – Regelmatigheid
– Aanwijzing van schuld – Bewijsverkrijging – Handhaving.
Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop
gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen bestaan die
de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van
inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving van de voorlopige
hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie onderzoek naar de aangevoerde
onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling tevens geroepen is met toepassing van artikel 235bis, § 2,
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit
onderzoek op een latere datum uitstellen (Art. 235bis, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
3 juli 2007
P.2007.0920.N
nr. 370
Aard – Ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van de
strafvervolging – Beschikking.
De beschikking tot ontlasting van de onderzoeksrechter met het oog op overname van de
strafvordering heeft niet tot gevolg dat de ingestelde strafvordering beëindigd wordt, noch
dat het openbaar ministerie een opportuniteitsoordeel over de verdere vervolging kan
vellen; het is in dat geval enkel een voorbereidende beslissing die beoogt de vervolging te
doen verder zetten in een vreemde Staat die de strafvervolging overneemt
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Artikel 149, Grondwet 1994 – Regeling van de rechtspleging – Motivering – Toepassing.
Art. 149 Grondwet is niet toepasselijk op de kamer van inbeschuldigingstelling die de
rechtspleging regelt
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Verplichting – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde – Regeling van de
rechtspleging – Terechtzitting – Vordering van het openbaar ministerie.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de
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rechtspleging is vastgesteld
12 september 2007

P.2007.0942.F

nr. 403

Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand
van het vertrouwelijk dossier – Verdrag Rechten van de Mens, artikel 6 – Artikel 235ter
Sv..
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van
de observatie zou onderzoeken (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0677.N
nr. 433
Verwijzingsbeschikking – Beslissing betreffende de toereikende bezwaren – Recht van
hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Regeling van de rechtspleging – Raadkamer.
Het onderzoeksgerecht dat de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank
verwijst, verantwoordt zijn beslissing betreffende de schuldbezwaren door de vaststelling
dat ze bewezen zijn, ook al worden de redenen van de vordering overgenomen; de
inverdenkinggestelde die opkomt tegen het ontbreken van een meer omstandige
redengeving, voert m.b.t. de verwijzingsbeslissing geen onregelmatigheid, verzuim of
nietigheid aan waaruit voor hem een recht van hoger beroep ontstaat (Artikelen 129, 130,
131, 135, 235bis en 416 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Verwijzingsbeschikking – Arrest dat het hoger beroep niet gegrond verklaart – Regeling
van de rechtspleging – Raadkamer.
Een beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank heeft uitwerking, wanneer
de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen
die beschikking niet–gegrond verklaart.
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Inverdenkinggestelde en burgerlijke partij – Verzoek aan de onderzoeksrechter om
bijkomende onderzoekshandelingen te verrichten – Ontvankelijkheid – Beëindiging van
het onderzoek – Nieuw verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Regeling van de
rechtspleging – Raadkamer.
Artikel 127, § 3, van het Wetboek van Strafvordering geeft aan de partijen die voor hun
verschijning in raadkamer een op artikel 61quinquies van dat wetboek gegrond verzoek
hebben ingediend niet het recht om de regeling van de rechtspleging een tweede maal te
schorsen door de onderzoeksrechter opnieuw om bijkomende onderzoeksopdrachten te
verzoeken, ook al zijn het andere; afgezien van het geval waarin het openbaar ministerie
op grond van de uitslag van die onderzoeksopdrachten zijn vordering wijzigt, is het recht
om bijkomende onderzoekshandelingen te vragen gedurende de termijn van ten minste
vijftien dagen die aan de terechtzitting voor de regeling van de rechtspleging voorafgaat,
een recht dat maar éénmaal mag worden uitgeoefend
26 september 2007
P.2007.0487.F
nr. 436
Verwijzingsbeschikking – Weglaten van een telastlegging – Regeling van de rechtspleging
– Verslag van de onderzoeksrechter – Raadkamer.
Wanneer de raadkamer, bij de regeling van de rechtspleging, nalaat uitspraak te doen over
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een telastlegging waarover de onderzoeksrechter verslag heeft uitgebracht, heeft zij haar
rechtsmacht dienaangaande niet volledig uitgeoefend; dat verzuim wordt niet gestraft door
de beslissing over de regeling van de rechtspleging teniet te doen, maar wordt hersteld
door een nieuwe rechtsdagbepaling van de zaak voor de raadkamer om haar in staat te
stellen volledig uitspraak te doen door, indien nodig, een aanvullende beschikking te
wijzen. (Artikelen 127, 129, 130, en 135, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Draagwijdte – Verzoek van de inverdenkinggestelde – Zuivering van de rechtspleging –
Artikel 235bis, § 6 – Verzoek tevens gericht op de zuivering van alle andere stukken die
op het nietige stuk steunen – Geen specificatie van deze andere stukken – Opdracht van
de rechter.
De inverdenkinggestelde die om de zuivering van het dossier verzoekt, niet enkel van de
door de rechter onregelmatig bevonden stukken, maar tevens van alle andere stukken die
erop steunen of naar verwijzen, zonder verdere specificatie van die stukken, herhaalt
slechts de in artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, omschreven verplichting, en
verplicht de rechter niet om te vermelden dat de overige handelingen niet door de
nietigheid zijn aangetast.
2 oktober 2007
P.2007.0685.N
nr. 446
Draagwijdte – Zuivering van de rechtspleging – Niet door nietigheid aangetaste
handelingen – Artikel 235bis, § 6 – Opdracht van de rechter.
Overeenkomstig artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvordering, spreekt de kamer van
inbeschuldigingstelling, als daartoe grond bestaat, de nietigheid uit van de handeling die
erdoor is aangetast en van een deel of het geheel van de erop volgende rechtspleging;
geen wetsbepaling verplicht de rechter ambtshalve in zijn uitspraak te vermelden dat de
overige handelingen niet door de nietigheid zijn aangetast.
2 oktober 2007
P.2007.0685.N
nr. 446
Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoek naar de regelmatigheid van de
rechtspleging – Toepassing.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en
235bis Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
Aard – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter –
Verdachte – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Vertegenwoordiging van de
verdachte in het gerechtelijk onderzoek – Betwisting van de regelmatigheid van de
aanstelling.
De voor de kamer van inbeschuldigingstelling door de verdachte in conclusie
aangevochten aanstelling door de onderzoeksrechter van een lasthebber ad hoc, om de
verdachte in het gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, is een betwisting over de
regelmatigheid van de rechtspleging. (Art. 235bis Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
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Kamer van inbeschuldigingstelling – Taalgebruik – Bericht van niet–verschijning –
Opgesteld in een andere taal – Vertaling.
Het bericht van niet–verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid doet
toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving moet
worden gedaan; het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel 38 Taalwet
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld.
24 oktober 2007
P.2007.1429.F
nr. 505
Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Beslissing van de onderzoeksrechter –
Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging.
Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, de uitvoering
van de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 127, § 3, Wetboek van
Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen verweer
hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch
het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces
30 oktober 2007
P.2007.0626.N
nr. 516
Kamer van inbeschuldigingstelling – Bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie – Controle van de regelmatigheid aan de hand van het vertrouwelijk dossier –
Doel.
Niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang is het cassatieberoep dat gericht is tegen de
beslissing van de feitenrechter, waarbij het dossier naar het openbaar ministerie wordt
verzonden teneinde de zaak voor de bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering,
voorziene controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen, evenals
het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van
inbeschuldigingstelling zich bevoegd verklaart om die controle uit te oefenen, aangezien
de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier tot doel heeft het recht op een eerlijk
proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte dus tot voordeel
strekt. (Art. 6 EVRM; Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
13 november 2007
P.2007.1190.N
nr. 551
Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsvoering – Bewijsuitsluiting – Onderzoek van de
regelmatigheid van de rechtspleging – Vaststelling van de onregelmatigheid van de
huiszoeking – Beoordeling door de rechter – Regeling van de rechtspleging – Motivering
– Huiszoeking – Vereiste – Bewijs – Toelaatbaarheid.
Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen 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; dit is het geval wanneer de
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige
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huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd
werd om toegang te verschaffen tot de loods.
4 december 2007
P.2007.1302.N
nr. 613
Kamer van inbeschuldigingstelling – Draagwijdte – Beoordeling van de regelmatigheid
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en – Artikel 189ter, Wetboek van
Strafvordering – Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering – Beperking.
De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren geen rechtspleging die,
los van het vertrouwelijk dossier bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek
van Strafvordering, op algemene wijze de kamer van inbeschuldigingstelling het
onderzoek toevertrouwen van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.
(Artikelen 47septies, 47novies, 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Kamer van inbeschuldigingstelling – Beoordeling van de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en
– Artikel 189ter, Wetboek van
Strafvordering – Artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering.
De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voeren een rechtspleging in
waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de regelmatigheid beoordeelt van de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, voor zover zij
daartoe het vertrouwelijk dossier, bedoeld in de artikelen 47septies of 47novies Wetboek
van Strafvordering, moet controleren (Artikelen 47septies, 47novies, 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Taalgebruik – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van
de rechtspleging.
De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen.
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Inzage van het dossier ter griffie – Regeling van de rechtspleging.
Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige artikel
127, § 2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier tot
op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 127,
6° Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 2005;
Art. 127, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Cassatieberoep – Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onmiddellijk
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cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Arrest dat uitspraak doet over de ontvankelijkheid
van een verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen.
Het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel
61quinquies Sv., uitspraak doet over de ontvankelijkheid van een verzoek om bijkomende
onderzoekshandelingen, is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het
voormelde wetboek en houdt geen verband met de in het tweede lid van dat artikel
bedoelde gevallen
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
Procedure – Voorlopige hechtenis – Bericht van verschijning volgens de vormen van de
Wet Voorlopige Hechtenis – Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking
van de raadkamer – Nietigheid – Raadkamer.
Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist.
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
Procedure – Voorlopige hechtenis – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek
– Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer –
Raadkamer.
Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
Procedure – Voorlopige hechtenis – Onnauwkeurigheid inzake de naam van de
magistraat die mede de beslissing heeft genomen – Verschrijving – Handhaving –
Verbetering – Beschikking van de raadkamer – Raadkamer.
De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647

ONDERZOEKSRECHTER
Ontvankelijkheid – Burgerlijke partijstelling.
Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich burgerlijke
partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het onderzoeksgerecht, zonder dat
hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te leveren van de schade, van haar
omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het aan de verdachte ten laste gelegde
misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling
ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben
geleden, aannemelijk maken (Artikelen 3 en 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering; Artikelen 63 en 67 Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2007.0041.N
nr. 168
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Onpartijdigheid – Positieve daden – Toepassing.
Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald,
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden
afgemeten
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Gevolg – Machtiging verleend voor een periode die de dagtekening van de beschikking
voorafgaat – Onderzoeksverrichtingen – Voorafgaande machtiging bij met redenen
omklede beschikking – Telefoontap.
Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg dat, in
zoverre de in het artikel 90quater, Wetboek van Strafvordering op straffe van nietigheid
voorgeschreven voorafgaande machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van
artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt vóór de
dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan die datum
voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan
wel regelmatig zijn uitgevoerd.
5 juni 2007
P.2007.0291.N
nr. 300
Gevolg – Onregelmatigheid – Afluistermaatregel – Uitvoering – Beschikking.
De onregelmatigheid van de uitvoering van de beschikking, waarbij de onderzoeksrechter
machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter, Wetboek van
Strafvordering, heeft geen invloed op de regelmatigheid van de beschikking zelf.
(Artikelen 90ter en 90quater Wetboek van Strafvordering.)
19 juni 2007
P.2007.0311.N
nr. 338
Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Contacten met de pers.
De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan; de onthulling
door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen, staat de
onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten de becommentariëren, te verduidelijken of
te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Bijzondere
motiveringsvereiste.
De beschikking waarbij de onderzoeksrechter een machtiging tot een bewakingsmaatregel
op grond van artikel 90ter, Wetboek van Strafvordering verleent, moet de redenen
vermelden waarom die maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te
brengen; de loutere vermelding dat andere onderzoeksmiddelen niet volstaan, voldoet niet
aan de bijzondere motiveringsvereiste (Artikelen 90ter en 90quater, § 1, tweede lid, 2°
Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Subsidiariteitsvereiste – Afluistermaatregel – Gemotiveerde beschikking – Motivering.
De naleving van de bijzondere motiveringsverplichting, die erin bestaat dat de
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onderzoeksrechter die een machtiging tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel
90ter, Wetboek van Strafvordering verleent de redenen moet vermelden waarom die
maatregel concreet onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen, is niet aan een
bepaalde wettelijke voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoording onderworpen; zij kan
blijken uit de samenhang van de bewoording van de beschikking (Artikelen 90ter en
90quater, § 1, tweede lid, 2° Wetboek van Strafvordering.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Verplichting – Verhoor van de in de klacht aangewezen personen – Burgerlijke
partijstelling.
Mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd houdt de burgerlijke partijstelling voor
de onderzoeksrechter niet de verplichting in om alle personen die de klagende partij wil
vervolgen, op te roepen, te verhoren of te doen verhoren.
26 september 2007
P.2007.0487.F
nr. 436
Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van gerechtelijke politie –
Onderzoek op eigen initiatief.
Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3
Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Onderzoeksrechter – Verzoek tot
opheffing van een onderzoekshandeling met betrekking tot goederen – Vraag tot
onderzoek naar de regelmatigheid van de rechtspleging – Beschikking.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, in hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter die uitspraak doet over een verzoek ingediend met toepassing
van artikel 61quater, Wetboek van Strafvordering, geroepen is uitspraak te doen over de
regelmatigheid van de rechtspleging, is zij gehouden dit te doen. (Artikelen 61quater en
235bis Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0895.N
nr. 484
Hoger beroep – Onderzoeksrechter – Aanstelling van een lasthebber ad hoc – Arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling.
Is niet ontvankelijk het cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger beroep tegen een beschikking
van de onderzoeksrechter waarbij een lasthebber ad hoc wordt aangesteld om hem in het
gerechtelijk onderzoek te vertegenwoordigen, nu dit arrest geen einde stelt aan de
strafvordering of aan de erbij horende burgerlijke rechtsvordering, en evenmin uitspraak
doet met toepassing van artikel 235bis wetboek van Strafvordering noch in een van der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van datzelfde wetboek. (Art. 2bis
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 235bis en 416
Wetboek van Strafvordering.)
16 oktober 2007
P.2007.0774.N
nr. 482
Kennisgeving – Wettigheid – Voorwaarden – Inbeslagname van een goed – Toestemming
tot vervreemding van het in beslag genomen goed – Beschikking.
Art. 61sexies Sv., voorziet niet in de nietigheid van de beschikking die de
onderzoeksrechter met toepassing van de paragrafen 1 en 2 van dit artikel heeft genomen,
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alleen omdat de kennisgeving die in paragraaf 3 is bepaald niet bij faxpost of ter post
aangetekende brief is gebeurd met vermelding van de tekst van het voormelde artikel.
(Art. 61sexies Wetboek van Strafvordering.)
17 oktober 2007
P.2007.1304.F
nr. 489
Wettigheid – Voorwaarden – Inbeslagname van een goed – Toestemming tot
vervreemding van het in beslag genomen goed – Identificatie van de eigenaar van het in
beslag genomen goed – Beschikking.
De wettigheid van de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij toestemming wordt
verleend tot vervreemding van een in beslag genomen goed vereist geen identificatie van
de eigenaar ervan. (Art. 61sexies Wetboek van Strafvordering.)
17 oktober 2007
P.2007.1304.F
nr. 489
Onderzoeksrechter – Burgerlijke partijstelling voor een onderzoeksrechter – Inleiding
van de strafvordering – Onderzoeksdaden.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de onderzoekshandelingen worden
gesteld door de onderzoeksrechter voor wie de klager zich burgerlijke partij heeft gesteld.
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)
Cassatieberoep – Gevolg – Ontvankelijkheid – Vereisten – Onsplitsbare zaken –
Burgerlijke zaken – Vormen – Afstand.
De verplichting van de eiser om, in geval van een onsplitsbaar geschil, zijn
cassatieberoep, op straffe van niet–ontvankelijkheid, niet alleen te richten tegen alle bij de
bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met het zijne, maar om
bovendien de andere partijen die nog geen verweerder zijn of niet opgeroepen zijn, binnen
de gewone termijnen in de zaak te betrekken, komt niet in het gedrang wanneer één van
de partijen afstand beweert te doen van het recht zich daarop te beroepen (Art. 1084,
tweede en derde lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2005.0285.F
nr. 119

ONTVOERING VAN EEN KIND
Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Misdrijf – Moreel bestanddeel.
Het misdrijf niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder vereist alleen dat, wat
het moreel bestanddeel betreft, de pleger weet dat hij de uitvoering van een beslissing van
de overheid of van een minnelijke regeling belemmert
5 september 2007
P.2007.0363.F
nr. 387
Niet–afgifte van een kind door de vader of de moeder – Misdrijf.
Het misdrijf dat door art. 432, § 1, Strafwetboek wordt bestraft kan, in bepaalde
omstandigheden, erin bestaan dat de vader of moeder hun invloed niet aanwenden om de
weerstand van het kind tegen de uitoefening van het recht van de andere ouder te
overwinnen; er wordt evenwel niet vereist dat de vervolgde persoon het kind het
verlangen niet heeft bijgebracht om een affectieve band met zijn andere ouder te
handhaven
5 september 2007
P.2007.0363.F
nr. 387
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OPENBAAR DOMEIN
Goed van het openbaar domein.
Behoort een goed tot het openbaar domein en is het zodoende bestemd tot het gebruik van
allen, dan kan niemand een privaat recht verwerven dat het bedoelde gebruik zou kunnen
belemmeren en dat afbreuk zou kunnen doen aan het recht van de overheid om het te allen
tijde, gelet op dat gebruik, te regelen (Artikelen 537, 538 en 1128 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2007
C.2006.0086.N
nr. 257
Wettigheid – Goed van het openbaar domein – Vestiging van een recht van opstal.
Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein (Artikelen 1,
5 en 6 Opstalwet; Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2007
C.2006.0086.N
nr. 257
Goed van het openbaar domein.
Een goed behoort tot het openbaar domein doordat het, hetzij door een uitdrukkelijke
hetzij door een impliciete beslissing van de overheid wordt bestemd tot het gebruik van
allen, zonder onderscheid van de persoon (Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2007
C.2006.0086.N
nr. 257
Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang van de wegen – Begrip.
Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de
provinciën en de gemeenten het recht geeft om op hun domein de inrichting te doen
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé–domein van die overheden maar vindt
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort; uit
die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot zijn
domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend
geval op die bepaling te beroepen (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938.)
22 juni 2007
C.2005.0514.N
nr. 351

OPENBAAR MINISTERIE
Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Strafvordering.
Artikel 6.2, EVRM verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd (Art. 6.2
EVRM.)
7 maart 2007
P.2007.0259.F
nr. 129
Onafhankelijkheid – Nationaliteit – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken –
Beoordelingsbevoegdheid.
De rechter is bevoegd om de wettigheid en de regelmatigheid van de handelingen van het
openbaar ministerie alsook de gegrondheid van zijn aanspraken te beoordelen in een
proces waar het partij is. Zodoende moeit hij zich niet met de functies van het openbaar
ministerie en miskent hij evenmin het beginsel van de onafhankelijkheid van het openbaar
ministerie (Art. 151 Grondwet 1994.)
3 mei 2007
C.2006.0100.F
nr. 221
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Draagwijdte – Geheim van het onderzoek – Inlichtingen aan de pers.
Alleen het openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat,
inlichtingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek loopt,
voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling vereist en daarbij het recht van
verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt miskend.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Verplichting – Vordering – Voorafgaande mededeling aan de inverdenkinggestelde –
Regeling van de rechtspleging – Terechtzitting – Onderzoeksgerechten.
Geen enkele wettelijke bepaling verplicht het openbaar ministerie om zijn vordering aan
de inverdenkinggestelde mee te delen vóór de terechtzitting die voor de regeling van de
rechtspleging is vastgesteld
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring
– Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden
aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Inhoud –
Strafvordering – Strafzaken.
Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de
strafrechter
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Afschrift – Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie –
Controleverslag – Mededeling – Begrip – Werkloosheid.
Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de
daarin vermelde feiten kennisgenomen had (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede
lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 november 2007
S.2006.0053.F
nr. 564
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook
van een lid van het openbaar ministerie
28 november 2007
P.2007.1558.F
nr. 590
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OPENBARE DIENST
Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen.
Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door de
wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen van
het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst regelen
(Artikelen 3, § 1, 7 en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige
economische overheidsbedrijven.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf –
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister.
De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van kabels van
de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en betrekking
heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres, is niet
ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was (Artikelen 4, 6, 40, 41 en 42
Wetten betreffende het handelsregister gecoördineerd op 20 juli 1964; Artikelen 3, § 1, 7
en 8 Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische
overheidsbedrijven.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335

OPENBARE ORDE
Begrip.
Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde.
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 145
Begrip.
Alleen de wetgeving die de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeenschap of het
gewest betreft of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen vastlegt waarop de
economische of morele orde van de samenleving berust, is van openbare orde.
19 maart 2007
C.2003.0582.N
nr. 408
Toepasselijk buitenlands recht – Wet van internationale openbare orde.
Een wet raakt slechts de internationale openbare orde indien de wetgever, door de
bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als wezenlijk voor de
in België gevestigde morele, politieke of economische orde beschouwt en dat, op die
grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse
rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone
regels van de wetsconflicten van toepassing is (Artikelen 3, derde lid, en 6 Burgerlijk
Wetboek.)
18 juni 2007
C.2004.0430.F
nr. 332
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Wet van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding.
Art. 301 Burgerlijk Wetboek is geen bepaling van internationale openbare orde (Art. 301
Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2004.0430.F
nr. 332
Wet.
Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de
gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop
de economische of morele orde van de maatschappij rust (Art. 6 Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0173.N
nr. 596
Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet ontbonden – Nationale wet
van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede huwelijk door de andere
echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in België – Wettenconflict.
De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat.
3 december 2007
S.2006.0088.F
nr. 606

OPLICHTING
Voorwerp van het misdrijf – Verbintenis tot dienstverlening.
Ofschoon dienstverlening zelf niet behoort tot de zaken die het voorwerp van oplichting
kunnen uitmaken, kan een verbintenis tot dienstverlening het voorwerp van oplichting
uitmaken. (Art. 496 Strafwetboek.)
8 mei 2007
P.2007.0002.N
nr. 231
Bestanddelen – Verbintenis tot dienstverlening – Schade door het misdrijf veroorzaakt.
Bij de oplichting met een verbintenis tot dienstverlening als voorwerp, kan de schade
bestaan in de tegenwaarde van de prestaties en materialen die in uitvoering van de
verbintenis werden geleverd, alsmede in de kosten die de benadeelde noodzakelijk moest
dragen voor het ondernemen van een redelijke poging om de vergoeding te verkrijgen van
de geleverde prestaties en materialen. (Art. 496 Strafwetboek; Artikelen 3 en 4
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
8 mei 2007
P.2007.0002.N
nr. 231
Moreel bestanddeel.
Hij die, zonder eigen geldelijke voordelen te beogen, wetens heeft deelgenomen aan
listige kunstgrepen waardoor het slachtoffer ertoe gebracht wordt gelden af te geven, is als
mededader schuldig aan oplichting.
7 november 2007
P.2007.0993.F
nr. 532

OPSTAL (RECHT VAN)
Het recht van opstal is een tijdelijke afwijking van de artikelen 552 en 553, Burgerlijk
Wetboek inzake het recht van natrekking, die als regel stellen dat gebouwen, werken en
beplantingen aan de grondeigenaar toebehoren (Artikelen 1, 5 en 6 Opstalwet.)
18 mei 2007
C.2006.0086.N
nr. 257
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Wettigheid – Vestiging – Op goed van het openbaar domein.
Voor zover een privaat recht van opstal de bestemming tot gebruik van allen niet
verhindert, kan het gevestigd worden op een goed van het openbaar domein (Artikelen 1,
5 en 6 Opstalwet; Artikelen 537 en 538 Burgerlijk Wetboek.)
18 mei 2007
C.2006.0086.N
nr. 257

OVEREENKOMST
BESTANDDELEN
Dwaling omtrent de zelfstandigheid.
Dwaling vormt een oorzaak van nietigheid van de overeenkomst wanneer zij de
zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt; de
zelfstandigheid van de zaak is elk gegeven dat doorslaggevend is geweest voor de partij
om de overeenkomst aan te gaan, waarvan de medecontractant op de hoogte hoorde te zijn
en zonder hetwelk de overeenkomst niet zou zijn gesloten (Art. 1110 Burgerlijk
Wetboek.)
24 september 2007
C.2005.0246.F
nr. 426
Tijdstip – Valse oorzaak – Beoordeling – Geldigheid van een overeenkomst.
De voorwaarden van geldigheid van een overeenkomst worden weliswaar beoordeeld op
het tijdstip dat zij wordt gesloten; toch kan een partij de geldigheid van een overeenkomst
betwisten op grond dat ze niet op de hoogte was van de valse oorzaak die haar ertoe heeft
aangezet de overeenkomst te sluiten, wanneer die valsheid na het sluiten ervan aan het
licht is gekomen. (Artikelen 1108 en 1131 Burgerlijk Wetboek.)
24 september 2007
C.2006.0107.F
nr. 428
Aard – Reglementering – Dienstverlenende intellectuele beroepen – Prestaties strijdig
met de openbare orde – Vastgoedmakelaar.
De bepalingen die ertoe strekken de toegang tot de markt te regelen met het oog op de
kwaliteit van de dienstverlening ter bescherming van het publiek betreffen de grondslagen
van
de
maatschappij
en
raken
bijgevolg
de
openbare
orde;
de
vastgoedmakelaarsovereenkomst die ten grondslag ligt van de door deze bepalingen
verboden prestaties is nietig wegens strijdigheid met de openbare orde. (Art. 3 Wet 1
maart 1976; Art. 2 KB 6 sept. 1993.)
29 november 2007
C.2007.0173.N
nr. 596
Door de partijen gegeven benaming.
Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan
de bodemrechter die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gegeven
benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderworpen
gegevens (Art. 1134, eerste lid Burgerlijk Wetboek.)
17 december 2007
S.2006.0109.F
nr. 640

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
Minnelijk kantonnement – Samenloop.
Gelden die minnelijk gekantonneerd worden, komen uiteindelijk toe hetzij aan de
debiteur–solvens, hetzij aan de schuldeiser, naargelang de uitspraak over de rechten van
de ene of andere partij; samenloop doet hieraan geen afbreuk.
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2 februari 2007

C.2005.0367.N

nr. 63

Rechter – Schadebeding – Matigingsbevoegdheid – Contractuele uitsluiting.
Uit artikel 1231, § 3, Burgerlijk Wetboek volgt dat de in § 1 van dit artikel bedoelde
matigingsbevoegdheid van de rechter met betrekking tot een schadebeding niet kan
worden uitgesloten, maar deze bepaling leidt er niet toe dat, in geval van contractuele
uitsluiting van het matigingsrecht, het schadebeding zelf voor niet–geschreven moet
gehouden worden (Art. 1231, §§ 1 en 3 Burgerlijk Wetboek.)
5 maart 2007
C.2005.0052.N
nr. 125
Contractuele rechtsverhouding – Geschil.
Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een geschil over een
burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet.
27 april 2007
C.2006.0340.N
nr. 216
Handelsagentuurovereenkomst – Optreden voor andere principalen – Concurrerende
activiteiten – Uitvoering te goeder trouw – Handelsagent.
Wanneer een agentuurovereenkomst van een handelsagent met een andere principaal
zaken tot voorwerp heeft die concurrentieel zijn aan die van zijn principaal, dan kan,
onder omstandigheden, de handelwijze van de handelsagent strijdig zijn met de
verplichting om loyaal en te goeder trouw te handelen (Artikelen 6, 18 en 19 Wet 13 april
1995.)
8 november 2007
C.2007.0084.N
nr. 538
Exceptio non adimpleti contractus – Opschorting uitvoering – Aanrekening als
wanprestatie.
In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs levert dat
haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit
te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten tot de medecontractant zijn
verbintenissen uitvoert, zonder dat deze opschorting haar kan aangerekend worden als een
wanprestatie wanneer blijkt dat die opschorting gerechtvaardigd is. (Artikelen 1102 en
1184 Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2006.0283.N
nr. 593

VERBINDENDE KRACHT (NIET–UITVOERING)
Niet–uitvoering – Ontbinding – Wederkerig contract – Voorwaarde – Bevoegdheid van de
rechter.
Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van een
wederkerig contract wegens niet–uitvoering door de rechter enkel kan worden toegestaan
aan de partijen die ze hebben gevorderd (Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2007
C.2004.0334.F
nr. 92
Verwijlinteresten – Veroordeling in solidum – Aanvang – Contractuele aansprakelijkheid.
Noch artikel 1207, Burgerlijk Wetboek, dat alleen in geval van hoofdelijkheid van
toepassing is, noch enig andere wettelijke bepaling schrijven m.b.t. de verbintenis in
solidum voor, in afwijking van artikel 1153, derde lid, Burgerlijk Wetboek, dat de
gevolgen van een ingebrekestelling van een partij ook gelden voor een andere partij.
(Artikelen 1153, derde lid, en 1207 Burgerlijk Wetboek.)
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30 april 2007

C.2005.0461.F

nr. 217

EINDE
Mogelijkheden – Bevoegdheid van de rechter – Kort geding – Uitvoering – Onbepaalde
duur.
Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0569.N
nr. 21
Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere gegevens – Raming –
Peildatum – Schade.
Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
26 januari 2007
C.2006.0232.N
nr. 51
Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere gegevens – Raming –
Peildatum – Schade.
Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
26 januari 2007
C.2005.0374.N
nr. 49
Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Feit sedert meer dan zeven werkdagen
bekend.
Wanneer de principaal de handelsagentuurovereenkomst beëindigt zonder opzegging of
voor het verstrijken van de termijn op grond van ernstige tekortkomingen die hem sedert
meer dan zeven werkdagen bekend zijn, is hij gehouden de handelsagent een
opzeggingsvergoeding te betalen. (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april
1995.)
8 november 2007
C.2005.0567.N
nr. 535
Handelsagentuurovereenkomst – Beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken
van de termijn – Ernstige tekortkomingen – Kennis van het feit.
Het feit dat aanleiding geeft tot beëindiging zonder opzegging of voor het verstrijken van
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de termijn van de handelsagentuurovereenkomst overeenkomstig artikel 19, tweede lid,
Handelsagentuurwet, is aan de principaal bekend wanneer deze omtrent het bestaan van
het feit en de omstandigheden die daarvan een reden tot beëindiging zonder opzegging
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te
kunnen nemen, inzonderheid voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de andere
partijen en het gerecht (Art. 18, § 3, en 19, eerste en tweede lid Wet 13 april 1995.)
8 november 2007
C.2005.0567.N
nr. 535
Tijdstip – Handelsagentuurovereenkomst – Wijze van beëindiging.
De partij die de handelsagentuurovereenkomst op grond van artikel 19, eerste lid van de
wet van 13 april 1995 beëindigt, dient niet terstond bij de kennisname van de feitelijke
gegevens te beslissen dat deze een verdere samenwerking onmogelijk maken, op
voorwaarde dat zijn handelwijze niet kan uitgelegd worden als een afstand van recht.
26 november 2007
C.2006.0601.N
nr. 582
Geen afstand – Eenzijdige beëindiging.
Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt tot het
tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt geen
enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus geen
rechtsmisbruik opleveren (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
3 december 2007
C.2006.0208.F
nr. 601
Koopovereenkomst – Ontbinding of vernietiging – Retroactieve werking.
Wanneer een koopovereenkomst met terugwerkende kracht wordt ontbonden of
vernietigd, dan worden de partijen terug geplaatst in de toestand die voorheen bestond en
wordt de verkoper geacht steeds de eigenaar te zijn geweest; deze retroactieve werking
heeft echter niet tot gevolg dat de verkoper schuldenaar wordt van verbintenissen waartoe
de koper met betrekking tot de eigendom gehouden is zij het op contractuele of op
reglementaire grondslag. (Art. 1184 Burgerlijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0659.N
nr. 621

INTERNATIONAAL RECHT
Samenstelling – Internationale koop van roerende goederen – Contractuele tekortkoming
– Vergoeding.
De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken, wordt
toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van een
geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling van interest
wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de verbintenis tot
schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing
(Art. 10.1.c Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk is op verbintenissen uit
overeenkomsten; Artikelen 1 en 5 Verdrag 15 juni 1955 nopens de op de internationale
koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet.)
23 april 2007
C.2004.0137.N
nr. 200

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Gevolg – Abnormale prijzen – Geen verdere kennisgeving door het bestuur –
Verantwoording – Inschrijvingen.
Indien het bestuur bij de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van werken,
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leveringen en diensten, de inschrijvers er niet in kennis van stelt dat het hun prijzen, na
verantwoording ervan, als abnormaal beschouwt, is hieraan toe te schrijven dat het de
prijzen niet langer als abnormaal beschouwt en dat de inschrijving regelmatig is (Art. 12,
§ 1 Wet 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken,
leveringen en diensten; Art. 25, §§ 1 en 2 KB 22 april 1977.)
23 februari 2007
C.2006.0046.N
nr. 110
Verwijlinteresten – Betaling, met vertraging, van de nominale bedragen van de facturen –
Toerekening bij voorrang op die intrest – Rechtsvordering van de aannemer tot betaling
van zijn schuldvordering – Verjaring – Termijn – Aanvang.
De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de werken, die
door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn gevorderd,
met vertraging zijn betaald waardoor hij recht kreeg op verwijlintrest, en anderzijds, dat
de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot gevolg dat de
verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van zijn
schuldvordering pas begint te lopen op het ogenblik waarop de toerekening uiteindelijk
kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling (Art. 15, § 4 MB 10
aug. 1977; Art. 1254 Burgerlijk Wetboek; Art. 1, eerste lid, b Wet 6 feb. 1970 betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de
provinciën; Art. 100, eerste lid, 2° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit.)
12 april 2007
C.2006.0103.F
nr. 181
Offerte – Korting – Openingszitting – Geen bekendmaking of vermelding van de korting.
Zo vaststaat dat een korting is opgenomen in een regelmatig en tijdig ingediende offerte
en geen fraude is vastgesteld, is de loutere omstandigheid dat de voorzitter van de zitting
waarop de offertes worden geopend, nalaat deze korting bekend te maken en op te nemen
in het proces–verbaal, niet van aard de regelmatigheid van de gunningsprocedure aan te
tasten en de regelmatigheid van de offerte, met inbegrip van de erin opgenomen korting,
in het gedrang te brengen (Art. 15, eerste lid Wet 24 dec. 1993 betreffende de
overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en
diensten; Artikelen 106 en 107 KB 8 jan. 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.)
18 mei 2007
C.2006.0581.N
nr. 261
Bekendmaking – Termijn – Voorwerp.
De op straffe van verval voorgeschreven termijn van dertig dagen geldt enkel voor de
verplichting van de aannemer om de feiten en omstandigheden die de gang van het werk
verstoren aan de aanbestedende overheid bekend te maken en niet voor de bondige
beschrijving van de invloed die deze feiten en omstandigheden hebben of zouden kunnen
hebben op de opdracht en de kosten van de aanneming (Art. 16, § 3, eerste en derde lid
MB 10 aug. 1977.)
21 september 2007
C.2005.0590.F
nr. 425
Feiten en omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren – Bekendmaking
– Vormen – Aannemer.
De bekendmaking waartoe de aannemer jegens de aanbestedende overheid gehouden is
omtrent de feiten en omstandigheden die de uitvoering van het werk verstoren, dient
schriftelijk te geschieden; de wet vereist evenwel voor dit geschrift geen enkele vorm of
voorwaarde; die bekendmaking mag dus gedaan worden in de processen–verbaal van de
werkvergaderingen. (Art. 16, § 3, eerste lid MB 10 aug. 1977.)
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21 september 2007

C.2005.0590.F

nr. 425

Werk niet voltooid binnen de overeengekomen termijn – Aanvang – Tienjarige
aansprakelijkheid.
Wanneer, enerzijds, de vordering van de aanbestedende overheid gegrond is op de
tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer en, anderzijds, het werk niet is voltooid
binnen de overeengekomen termijn, valt de voorlopige goedkeuring, die de tienjarige
waarborg doet ingaan, samen met de datum waarop het werk werkelijk is voltooid
(Artikelen 41, en 43, § 3, tweede en vijfde lid MB 10 aug. 1977.)
21 september 2007
C.2005.0229.F
nr. 422

PAND
Derde–pandhouder – Teruggave.
De verplichting van de derde–pandhouder om het pand terug te geven, is afhankelijk van
de opschortende voorwaarde dat de schuld waarvoor het pand is gegeven, volledig is
afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij de pandhouder van deze
opschortende voorwaarde misbruik maakt. (Artikelen 2076 en 2082, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0116.F
nr. 336
Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd – Pandhoudende
schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht – Strafrechtelijk beslag van het verpande goed.
De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegenwerpen,
i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens de duur van het
pand zou beweren recht te hebben op de zaak
10 oktober 2007
P.2007.0210.F
nr. 469

PARITAIR COMITE
Ressort – Criterium – Activiteit van de onderneming.
Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit van
de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium heeft bepaald,
zoals de gewone of normale activiteit van de onderneming (Art. 35 Wet van 5 dec. 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités.)
14 mei 2007
S.2006.0043.F
nr. 246

PAULIAANSE RECHTSVORDERING
Aard – Wettelijke bepaling – Verzet – Schuldeisers.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat het recht van verzet van de schuldeisers
tegen een verdeling bepaalt, raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht
(Artikelen 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek.)
15 november 2007
C.2006.0621.N
nr. 557
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PENSIOEN
WERKNEMERS
Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – CAO – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing.
Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O.
bedoelde leeftijdsvoorwaarde (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.)
29 oktober 2007
S.2006.0085.N
nr. 512

POLITIE
Gevolg – Niet–naleving van de regels en vormvereisten die door de wet zijn opgelegd –
Artikel 47bis Sv. – Artikel 70bis Sv. – Verhoor van personen door de politie –
Samenvatting van een getuigenverhoor – Gerechtelijk onderzoek – Onderzoek in
strafzaken.
Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces–verbaal samen te
vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel mee, maar
het staat aan de rechter dan de bewijswaarde van dit proces–verbaal te beoordelen
5 juni 2007
P.2007.0566.N
nr. 303
Onderzoeksrechter – Bijzonder onderzoek – Politiedienst belast met opdrachten van
gerechtelijke politie – Onderzoek op eigen initiatief – Onderzoek in strafzaken.
Artikel 56, § 3, Sv. verbiedt niet dat een door de onderzoeksrechter gevorderde
politiedienst op eigen initiatief onderzoekingen instelt met het oog op het vervullen van
hun opdracht, behoudens andersluidende beslissing van die magistraat. (Art. 56, § 3
Wetboek van Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438

POLITIEK MISDRIJF
Terroristisch misdrijf – Begrip – Onderscheid.
Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten; dat is
niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de werking
van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd, door
willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al hebben
die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te willen
treffen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365

PREJUDICIEEL GESCHIL
Gevolg – Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting voor het Hof – Vraag die
verschillende procedures met elkaar vergelijkt – Onderscheid tussen personen in dezelfde
hoedanigheid maar in verschillende rechtstoestanden – Grenzen.
Er is geen aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof wanneer de
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vraag verschillende procedures vergelijkt en dus geen onderscheid betreft tussen personen
of partijen die zich in eenzelfde rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in
dezelfde hoedanigheid die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder
onderscheid voor alle partijen gelden (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6
jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Arbitragehof – Verplichting voor het Hof – Vraag bedoeld in artikel 26, § 1 Bijzondere
Wet Arbitragehof – Grenzen.
De bestaanbaarheid van een wet met artikel 149 Grondwet en de artikelen 6.1 EVRM en
14.1 I.V.B.P.R. kan geen aanleiding geven tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Arbitragehof; deze bepalingen maken immers geen deel uit van de bepalingen vermeld
in artikel 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Verzoek om een prejudiciële vraag te stellen – Vraag die niet steunt op een middel van de
eiser en die geen antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie is.
De prejudiciële vraag die niet op een middel berust dat door de eiser in cassatie was
aangevoerd binnen de termijnen bepaald bij art. 420bis, Wetboek van Strafvordering en
evenmin de conclusie van het openbaar ministerie beantwoordt, behoeft niet te worden
gesteld.
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Verzwaring van de straf – Hoger beroep – Prejudiciële vraag – Veroordeling tot
werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie – Veroordeling tot een
geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid – Toepassing.
Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis,
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd,
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf
zwaarder is dan de eerste
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie.
Wanneer een vraag bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bij wijze
van een middel voor het Hof van cassatie wordt opgeworpen met betrekking tot de
aanvang van een beroepstermijn, meer bepaald een vraag over de schending door artikel
792, tweede lid, Ger. W., in samenhang gelezen met artikel 704, eerste lid, Ger. W. en
met artikel 164, derde lid, Z.I.V.–wet 1994, van de artikelen 10 en 11, Grondwet moet het
Hof van cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken over die vraag uitspraak te doen.
(Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 maart 2007
S.2005.0102.N
nr. 126
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot
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staving van een middel is opgeworpen wanneer het onderzoek van die vraag tot de
toetsing zou leiden van de keuzes die de Grondwetgever zelf al dan niet heeft gemaakt.
(Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Cassatiemiddel – Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie moet het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die tot
staving van een middel is opgeworpen wanneer die vraag op een onjuiste juridische
veronderstelling berust (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Materie waarvoor de Grondwet de
draagwijdte v/e recht bekrachtigd door verdrag met rechtstreekse werking niet uitbreidt –
Hof van Cassatie – Strafzaken.
Wanneer een verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht, in strafzaken een
door de Grondwet gewaarborgd recht bekrachtigt, zonder de draagwijdte ervan uit te
breiden, moet het Hof van cassatie het Arbitragehof de prejudiciële vraag niet stellen die
bestaat in het nagaan of de wet al dan niet de grondwettelijke bepaling schendt met
betrekking tot dit recht (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Legaliteitsbeginsel – Milieuvergunningsdecreet –
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet – Zorgvuldigheidsplicht –
Verplichting de nodige maatregelen te nemen om hinder te voorkomen – Bestaanbaarheid
met de artikelen 12 en 14 van de Grondwet – Gelijkheidsbeginsel.
Wanneer voor het Hof van cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede lid en 39 van
het decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in samenhang gelezen met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving "de nodige maatregelen
treffen om hinder te voorkomen" geen voldoende normatieve inhoud heeft om een
misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verantwoorden
verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechtsonderhorigen die
vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die vervolgd worden wegens het
niet–nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals omschreven in artikel 22, tweede lid
van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Arbitragehof (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen
10, 11, 12 en 14 Grondwet 1994; Artikelen 22, tweede lid, en 39 Decr. Vl. R. 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning.)
3 april 2007
P.2006.1348.N
nr. 164
Prejudiciële vraag – Arbitragehof – Verplichting – Architecten – Ongelijkheid – Andere
beoefenaars van vrije beroepen – Hof van Cassatie – Tuchtprocedure.
Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te
stellen wanneer de aangevoerde ongelijkheid – zoals tussen architecten en beoefenaars
van sommige andere vrije beroepen, wat betreft de gevoerde tuchtprocedure – berust op
een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen, ook al zou het die vraag
stellen (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
27 april 2007
D.2006.0010.N
nr. 214
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Verplichting – Prejudicieel geschil – Grondwettelijk Hof – Hof van Cassatie.
Het Hof van cassatie is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag
te stellen die uitgaat van een juridische onderstelling die onjuist is (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
15 mei 2007
P.2007.0268.N
nr. 251
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vooropstelling die steunt op een onjuiste rechtsgrond
– Grenzen.
Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing, op de
rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het
handelsregister die in het middel bedoeld worden, dient de prejudiciële vraag die tot
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk
Hof te worden gesteld (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
18 juni 2007
C.2006.0080.F
nr. 335
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Opgegeven wettelijke bepalingen – Hof van Cassatie
– Grenzen.
Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen over
wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen
kunnen opleveren (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
26 juni 2007
P.2007.0402.N
nr. 358
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen – Verplichting – Europees
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging
in België – Europese Unie – Hof van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van
de E.U. van 13 juni 2002.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Verplichting – Europees aanhoudingsbevel – Grondwettelijk Hof – Buitenlands bevel tot
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Hof van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10,
11 en 191 van de Grondwet (Art. 26 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10, 11 en
191 Grondwet 1994.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
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Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar –
Grondwettelijk Hof – Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties –
Toepassing van de bij decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet
strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Grondwettelijk Hof – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Het Hof van Cassatie is niet ertoe gehouden een prejudiciële vraag te stellen aan het
Grondwettelijk Hof, wanneer de voorgestelde vraag niet preciseert welke norm een
schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet oplevert (Art. 26 Bijzondere wet
op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof
van Cassatie.
Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst,
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof
2 oktober 2007
P.2007.0988.N
nr. 448
Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie –
Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds, dat, anders dan in het geval van een
controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij toepassing van
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet,
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
2 oktober 2007
P.2007.0988.N
nr. 448
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Grondwettelijk Hof – Bevoegdheid – Schending van de artikelen 10 et 11 van de
Grondwet – Schending voortvloeiend uit het ontbreken van een wet.
Het Grondwettelijk Hof is niet bevoegd om te onderzoeken of het ontbreken van een wet
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Prejudiciële vraag – Verplichting – Grondwettelijk Hof.
Krachtens artikel 26, § 2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989, is het Hof van
Cassatie verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen omtrent
een in een middel aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
door artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu het in die zin moet worden begrepen
dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de beoefenaars van de geneeskunde op
menselijke wezens omvat en niet de dierenartsen, zodat op de vorderingen van de
beoefenaars van de geneeskunde ten aanzien van menselijke wezens met betrekking tot de
door hen geleverde prestaties de in artikel 2277bis Burgerlijk Wetboek, bepaalde
verjaringstermijn van 2 jaar van toepassing is, en op de vorderingen van de door
dierenartsen geleverde prestaties niet. (Art. 2277bis Burgerlijk Wetboek; Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 10 en 11 Grondwet 1994.)
16 oktober 2007
C.2006.0590.N
nr. 544
Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof
van Cassatie.
Ook al wordt er geen cassatiemiddel over aangevoerd, toch moet het Hof van Cassatie
wanneer er een vraag als bedoeld in artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof rijst,
een prejudiciële vraag stellen aan het Grondwettelijk Hof
30 oktober 2007
P.2007.1150.N
nr. 519
Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie –
Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Wanneer het Hof van Cassatie vaststelt, enerzijds dat, anders dan in het geval van een
controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie bij toepassing van
de artikelen 189ter en 235ter, Wetboek van Strafvordering, artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek
van Strafvordering en, anderzijds, dat de procedure van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering aan de ene kant en de procedure van artikel 235bis aan de
andere kant dermate vergelijkbaar zijn dat de vraag rijst of dit onderscheid wel
verenigbaar is met het gelijkheidsbeginsel neergelegd in de artikelen 10 en 11 Grondwet,
stelt het hierover ambtshalve een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
30 oktober 2007
P.2007.1150.N
nr. 519
Prejudiciële vraag – Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar –
Grondwettelijk Hof – Dopingpraktijk – Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties –
Toepassing van de bij decreet bepaalde verschoningsgrond op het door de drugwet
strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met de onderscheiden bevoegdheden van de
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten – Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
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Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Strafuitvoering – Verplichting tot het
stellen van de vraag – Hof van Cassatie – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof wordt gesteld (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 november 2007
P.2007.1618.F
nr. 591
Verzekering – Grondwettelijk Hof – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting
uit het vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–
verzekering – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989,
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989,
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.)
3 december 2007
C.2006.0421.F
nr. 602
Verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel – Vraag aan het
Grondwettelijk Hof – Begrip.
Artikel 26, Bijzondere Wet Arbitragehof, draagt het Grondwettelijk Hof niet op om
uitspraak te doen over de verenigbaarheid van een wet met een algemeen rechtsbeginsel.
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
Verplichting – Vraag aan het Grondwettelijk Hof – Hof van Cassatie.
Het Hof is niet verplicht het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die geen
onderscheid aanklaagt dat de wet maakt tussen personen die in dezelfde juridische
toestand verkeren en waarop verschillende regels van toepassing zouden zijn
19 december 2007
P.2007.1613.F
nr. 646
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PROVINCIE
Hoedanigheid – Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht.
De provinciegouverneur treedt in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de
gemeenten in het Vlaamse Gewest op als orgaan van het Vlaamse Gewest en niet als
orgaan van de provincie (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug.
1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476
Provinciegouverneur – Algemeen bestuurlijk toezicht – Aansprakelijkheid – Fout.
De provinciegouverneur die in zijn opdracht van algemeen bestuurlijk toezicht op de
gemeenten van het Vlaamse Gewest een fout begaat, brengt de aansprakelijkheid van de
provincie niet in het gedrang (Art. 7 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8
aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 124, eerste lid Provinciewet; Art. 30, § 1
Decr. Vlaamse Raad 28 april 1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het
administratief toezicht op de gemeenten.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476

RAAD VAN STATE
Bevorderingsfonds "Tuinbouw" – Verplichte bijdragen – Besluit van de Waalse regering
van 14 dec. 1995 – Reglementair besluit – Afdeling wetgeving – Advies –
Hoogdringendheid.
De hoogdringendheid is gegrond op het feit dat er voor het Waalse Gewest onverwijld een
specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds
"Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de producten uit die
sector en de afzet ervan te verzekeren; die motivering vormt geen verantwoording voor
het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, daar
zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt waarom het advies van de
afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het doel dat met de geplande
maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen. (Art. 3 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.)
15 februari 2007
C.2006.0071.F
nr. 94
Toezicht op de wettigheid – Rechter – Verplichting – Reglementaire besluiten –
Beoordeling door de minister – Afdeling wetgeving – Advies – Hoogdringendheid –
Grenzen.
In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke
verantwoordelijkheid, te oordelen of de hoogdringendheid voorhanden is die hen ontslaat
van de verplichting om de tekst van de ontwerpen van reglementaire besluiten te
onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad
van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister, door het advies van
de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft overschreden of zelfs
heeft afgewend, door het wettelijk begrip hoogdringendheid te miskennen (Art. 3 Wetten
op de Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973; Art. 159 Grondwet 1994.)
15 februari 2007
C.2006.0071.F
nr. 94
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Bepaling – Nietigverklaring.
De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens artikel
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14, R.v.St.–Wet, uitspraak te doen op het beroep tot nietigverklaring tegen een akte van
een administratieve overheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp
van dat verzoek
27 april 2007
C.2006.0340.N
nr. 216
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep
tot nietigverklaring – Criterium.
De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State, die, bij wijze van
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp
van het beroep tot nietigverklaring (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0596.F
nr. 656
Afdeling administratie – Bevoegdheid – Terbeschikkingstelling wegens ziekte –
Bevoegdheid van de administratieve overheid.
De bevoegdheid van de administratie om uitspraak te doen over het vervuld zijn van de in
artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 januari 1974 bepaalde voorwaarden is een
gebonden bevoegdheid, daar de oorzaken van de afwezigheden van het personeelslid
alleen correct zijn bepaald, wanneer die bepaling is geschied conform de wettelijke en
verordenende bepalingen die de aard ervan omschrijven (Artikelen 14, eerste lid, en 15,
eerste lid, a), b) en c) KB 15 jan. 1974; Artikelen 158, a), b) en c), en 159 KB 22 maart
1969; Art. 9 KB 18 jan. 1974.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep
tot nietigverklaring – Criterium.
De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State die, bij wijze van
arresten, uitspraak doet over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van
hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding
of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden
administratieve overheden, wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks voorwerp
van het beroep tot nietigverklaring (Art. 144 Grondwet 1994; Art. 14, § 1 Wetten op de
Raad van State, gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.)
20 december 2007
C.2006.0574.F
nr. 655

RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Toepassing door de rechter – Vordering – Ontstentenis – Rechtsgrond.
Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen, zonder
daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun
recht van verdediging niet
16 februari 2007
C.2006.0431.N
nr. 98
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Rechtsgrond waarop partijen zich niet hebben beroepen – Geen gelegenheid tot
tegenspraak – Opdracht van de rechter – Beslissing.
De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aangevoerd,
zonder hen de gelegenheid te geven daarover verweer te voeren, miskent het recht van
verdediging
12 maart 2007
S.2006.0095.F
nr. 133
Raming – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door de rechter –
Schadevergoeding – Opdracht van de rechter – Beslissing.
Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak
2 april 2007
C.2006.0203.N
nr. 163
Mogelijkheid – Conclusie – Wederantwoord op de laatste conclusie van de tegenpartij.
Het recht van verdeging wordt in de regel niet miskend door de rechter die de ene partij
niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op de argumenten die
door de andere partij werden geformuleerd ten gevolge van haar laatste conclusie waarvan
deze partij diende te weten dat die nieuwe argumenten van de tegenpartij kon uitlokken.
20 april 2007
C.2006.0444.N
nr. 199
Gevolgen – Getuigenverhoor – Vervallenverklaring wegens foutieve passiviteit –
Getuigen.
De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het door hem
bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie de
mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen, zodat
de rechter die een dergelijke fout vaststelt het recht van verdediging en de wettelijke
bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout de
onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen horen
(Artikelen 915 e.v. Gerechtelijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0393.N
nr. 196
Perken – Conclusie.
Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbeperkt en sluit niet
uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen kunnen gedwongen worden
een einde te maken aan hun geschriften
20 april 2007
C.2006.0444.N
nr. 199
Arbitrale uitspraak – Arbitrage – Miskenning van het recht van verdediging.
De miskenning van het recht van verdediging heeft de nietigheid van de arbitrale
uitspraak tot gevolg, ongeacht of die miskenning van invloed is geweest op die uitspraak.
(Art. 1704, 2, g) Gerechtelijk Wetboek.)
25 mei 2007
C.2004.0281.N
nr. 272
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Conclusietermijn – Pleitverbod – Conclusies over het pleitverbod – Geen conclusies –
Betwisting – Behandeling en berechting van de vordering – Geldigheid.
De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de wettelijk bepaalde
termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating
krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om
omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen (Art. 747, § 2
Gerechtelijk Wetboek.)
8 november 2007
C.2006.0679.N
nr. 537
Bevoegdheid van de rechter – Ambtshalve aanvullen der redenen.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn
voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht
van verdediging van de partijen niet miskent (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0092.N
nr. 619
Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
De rechter miskent het recht van verdediging van de verweerder in de
echtscheidingsprocedure, wanneer de doorslaggevende reden voor zijn beslissing om de
echtscheiding, in het kader van de vordering tot echtscheiding wegens scheiding van meer
dan twee jaar, in het nadeel van beide partijen uit te spreken, uit anonieme verklaringen
van de buren van het koppel bestaat, die door de rijkswacht zijn afgenomen
17 december 2007
C.2006.0579.F
nr. 639
Aanvullende onderzoeksmaatregel – Beoordeling in feite.
De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of al dan
niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen.
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654

STRAFZAKEN
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Onderzoeksgerechten – Artikel 6, EVRM – Toepassing.
Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Dossier overgezonden door de verzoekende Staat – Sommige stukken
niet vertaald – Uitlevering – Onderzoeksgerechten.
De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier dat door de verzoekende
Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins
onwettig wanneer alle stukken die noodzakelijk zijn om de wettelijke voorwaarden voor
de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen van zijn aanhouding
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en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden vertaald en ter inzage
van de partijen zijn gesteld.
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Rechtspleging voor het hof van assisen.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft al zijn
verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht zijn te
antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de schuldvraag doet
daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de samenstelling van de
jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet vergelijkbaar is met deze voor de
correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de nodige waarborgen tegen
willekeur bieden
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs.
Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring,
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier,
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak
hebben kunnen voeren
13 februari 2007
P.2006.1533.N
nr. 84
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Toetsing
door het Hof – Verplichting – Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde –
Handhaving – Nieuwe stukken.
Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Voorlopige hechtenis – Verplichting
– Mededeling van het dossier aan de inverdenkinggestelde – Handhaving.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
Voorlopige hechtenis – Verschijning voor de raadkamer – Geen overleg tussen de
verdachte en zijn raadsman – Vertegenwoordiging ter terechtzitting – Overmacht.
Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin
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het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als
schriftelijk heeft voorgedragen (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Wettigheid – Conclusie van de inverdenkinggestelde – Mededeling aan het openbaar
ministerie voor de neerlegging – Weren – Verzuim.
Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het
recht van verdediging, vermits in strafzaken geen enkele wettelijke bepaling de
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht.
10 april 2007
P.2007.0438.F
nr. 179
Reden – Stukken – Onderzoeksmaatregel – Verzoek – Voeging bij het strafdossier –
Afwijzing door de rechter.
Het recht van verdediging wordt niet miskend noch artikel 5.4, EVRM geschonden door
de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een
onderzoeksmaatregel of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst,
omdat hij de maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen. (Art. 5.4
EVRM.)
10 april 2007
P.2007.0404.N
nr. 177
Feitelijke vaststelling – Voorlopige hechtenis – Onderzoeksgerecht – Verzuim tot
oproeping – Samenvattende ondervraging – Verzoek – Eerbiediging van het recht van
verdediging.
Het onderzoeksgerecht stelt in feite vast of het recht van verdediging werd miskend omdat
de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de inverdenkinggestelde voor de
samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze heeft verzocht. (Art. 22, derde lid
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
10 april 2007
P.2007.0419.F
nr. 178
Artikel 292, Gerechtelijk Wetboek – Neerlegging van de beschikking van de raadkamer na
verstrijken van de termijn om de memorie neer te leggen – Wettigheid van het bestreden
arrest – Gevolgen – Toetsing.
Wanneer de beschikking van de raadkamer aan de griffie van het Hof pas werd
overgezonden na verstrijken van de termijn voor de eiser om zijn memorie neer te leggen,
wordt het recht van verdediging niet miskend door de omstandigheid dat de eiser niet het
volledige strafdossier heeft kunnen raadplegen alvorens zijn memorie neer te leggen,
aangezien het feit dat hij de onmogelijkheid aanvoert om de wettigheid van het bestreden
arrest aan artikel 292, Gerechtelijk Wetboek te toetsen, hem niet heeft belet om te
vorderen dat de rechtspleging aan datzelfde artikel zou worden getoetst.
2 mei 2007
P.2007.0085.F
nr. 218
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Debat over de straf – Beklaagde.
De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en
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waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd (Art.
43bis, derde lid Strafwetboek.)
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Miskenning – Beslissing gegrond op gegevens die door de beklaagde aan zijn advocaat
zijn meegedeeld – Schuldigverklaring – Strafvordering.
De rechters die een vermoeden steunen op gegevens die de beklaagde vertrouwelijk aan
zijn raadsman had meegedeeld, miskennen diens recht van verdediging en verantwoorden
bijgevolg zijn schuldigverklaring niet naar recht
9 mei 2007
P.2007.0056.F
nr. 235
Beroepsgeheim – Briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat – Advocaat.
Aangezien de briefwisseling tussen een cliënt en zijn advocaat samenhangt met de
uitoefening van het recht van verdediging, is zij, in de regel, door het beroepsgeheim
gedekt
9 mei 2007
P.2007.0056.F
nr. 235
Inlichtingen uit een ander niet gevoegd onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een
aan een tegensprekelijk debat onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een
afschrift te voegen van het dossier dat niet bij de rechter aanhangig is – Bewijsvoering.
Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt
30 mei 2007
P.2007.0421.F
nr. 284
Recht van verdediging – Verdachte – Miskenning – Persoon tegen wie gerechtelijke
vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Dossier – Wet Strafuitvoering – Afwezigheid van stukken – Verzoeken tot elektronisch
toezicht en tot beperkte hechtenis – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende het
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit
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advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
(Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1282.N
nr. 380
Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken –
Voorwaardelijke invrijheidstelling.
De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd bij het
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalde stukken
ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht (Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1219.N
nr. 379
Recht om op de hoogte te worden gesteld van de hem ten laste gelegde feiten – Regeling
van de rechtspleging – Inverdenkinggestelde.
Hoewel een inverdenkinggestelde voldoende moet worden ingelicht over de hem ten laste
gelegde feiten, schrijft geen enkele wetsbepaling voor dat die inlichting alleen in de
vordering staat die het openbaar ministerie heeft opgemaakt met het oog op verwijzing;
die inlichting kan ook gevonden worden in de stukken van het strafdossier, waarvan de
inverdenkinggestelde, overeenkomstig art. 127, § 2, Sv., inzage heeft
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Schending – Strafvordering verjaard – Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg –
Overtreding van het wegverkeersreglement – Onopzettelijk doden – Fout.
Geen miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 4 Voorafgaande
Titel Wetboek van Strafvordering, kan uitsluitend worden afgeleid uit de omstandigheid
dat de rechter bij het onderzoek naar het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg vanwege
de beklaagde die wegens onopzettelijke doding wordt vervolgd, feiten in aanmerking
neemt die overtredingen van het Wegverkeersreglement kunnen opleveren, ook als deze
verjaard zijn
12 september 2007
P.2007.0804.F
nr. 402
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding.
Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot
aanhouding uit te vaardigen (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding.
Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat de
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inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, voor
het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de
uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als voor
de vonnisgerechten, kan worden belemmerd (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.1 EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte.
Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging.
Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de middelen
hebben gekregen die nodig zijn ter voorbereiding van de verdediging, moet men rekening
houden met de tijd en de middelen die hun zowel vóór als tijdens de zittingen waren
toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Verzoek om bijkomende onderzoekshandelingen – Beslissing van de onderzoeksrechter –
Andersluidend oordeel van het onderzoeksgerecht – Regeling van de rechtspleging –
Onderzoeksgerechten.
Wanneer het onderzoeksgerecht bij de regeling van de rechtspleging met opgave van
redenen oordeelt dat, gelet op de resultaten van het gerechtelijk onderzoek, de uitvoering
van de door de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 127, § 3, Wetboek van
Strafvordering bevolen bijkomende onderzoeksdaden waarover de partijen verweer
hebben gevoerd, slechts gedeeltelijk nuttig of noodzakelijk was, miskent het aldus noch
het recht op tegenspraak of het recht van verdediging van de partij die om de
onderzoekshandelingen verzocht, noch haar recht op een eerlijk proces
30 oktober 2007
P.2007.0626.N
nr. 516
Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring
– Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden
aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de
geldwaarde van de vermogensvoordelen – Strafvordering – Recht op tegenspraak.
Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de
strafrechter
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Kennisgeving aan beklaagde van straffen die kunnen worden uitgesproken.
Noch artikel 6.3, EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
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noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195, Wetboek
van Strafvordering, vereisen dat een beklaagde wordt verwittigd van de precieze straffen
die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken
20 november 2007
P.2007.1173.N
nr. 568
Voorlopige hechtenis – Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de
inverdenkinggestelde – Duur – Bevel tot aanhouding.
De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet van de
ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens hij een
bevel tot aanhouding mag verlenen ; alleen uit de omstandigheid dat de ondervraging
slechts 19 minuten heeft geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was, kan geen
schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. (Art.
16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
28 november 2007
P.2007.1634.F
nr. 592
Taalgebruik – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van
de rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen.
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Inzage van het dossier ter griffie – Regeling van de rechtspleging – Onderzoeksgerechten.
Noch het vroegere artikel 127, 6°, Wetboek van Strafvordering, noch het huidige artikel
127, § 2 van hetzelfde wetboek, noch het recht van verdediging vereisen dat de
inverdenkinggestelde, na het verstrijken van de termijn van 15 dagen waarvan sprake in
hoger vernoemde wetsbepalingen, toegang moet kunnen blijven hebben tot het dossier tot
op het tijdstip van het in beraad nemen van de zaak door het onderzoeksgerecht. (Art. 127,
6° Sv., zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van art. 2 van de Wet 31 mei 2005;
Art. 127, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking.
Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, neemt
het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het belang
van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt, met name de opmerkingen en
bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak wil onttrekken
(Artikelen 648, 4°, 652 en 655 Gerechtelijk Wetboek.)
8 februari 2007
C.2007.0009.F
nr. 74
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Beoordeling – Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften
van de dienst – Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het
rechtsgebied – Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek.
Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – Beperking –
Doel.
De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid
of van afhankelijkheid te doen rijzen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Onpartijdigheid – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter – Aanwijzing van een
welbepaalde rechter voor de behandeling van een welbepaalde zaak.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Vermoeden van onpartijdigheid.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter –
Aanwijzing op vordering of advies van de procureur–generaal.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
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op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Wijziging – Vonnis – Samenstelling van de zetel – Heropening van het debat –
Voortzetting debatten.
Na een vonnis dat enkel de heropening van het debat over een welbepaald onderwerp
beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat over dat
voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben bijgewoond
worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het begin worden
hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2007
C.2006.0481.F
nr. 192
Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften van de dienst –
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied –
Aanwijzing voor de behandeling van een welbepaalde zaak – Artikel 98, Gerechtelijk
Wetboek – Samenstelling van de zetel.
Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in de weg
dat de erin bedoelde tijdelijke aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde
zaak, aangezien het feit dat een rechter wettig verhinderd is of dat een plaats van rechter
openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Rechter – Tijdelijk aangewezen rechter – Beschikking van de eerste voorzitter van het hof
van beroep – Vermoeden van onpartijdigheid tot aanwijzing van het tegendeel.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter –
Omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt – Beperking.
De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid
of van afhankelijkheid te doen rijzen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied –
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Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Vereiste.
Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194

BURGERLIJKE ZAKEN
Mogelijkheden – Overeenkomst – Bevoegdheid van de rechter – Kort geding – Uitvoering
– Onbepaalde duur – Beëindiging.
Wanneer de partij een overeenkomst van onbepaalde duur eenzijdig wenst te beëindigen
vermag de rechter niet, door het opleggen van een bijkomende opzeggingstermijn, in de
uitvoering van de overeenkomst in te grijpen; in dergelijk geval heeft de
kortgedingrechter wel de mogelijkheid om beperkte maatregelen tot bewaring van recht te
treffen, en om met name een ware schadeloosstelling mogelijk te maken of nog om de
handhaving van de contractuele rechten van de tegenpartij niet louter theoretisch te maken
(Art. 584 Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2005.0569.N
nr. 21
Ontbinding – Wederkerig contract – Voorwaarde – Bevoegdheid van de rechter.
Uit artikel 1184, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat de ontbinding van een
wederkerig contract wegens niet–uitvoering door de rechter enkel kan worden toegestaan
aan de partijen die ze hebben gevorderd (Art. 1184, tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
15 februari 2007
C.2004.0334.F
nr. 92
Huur van goederen – Opzegging – Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond
karakter van de opzeggingsredenen – Beoordeling door de rechter – Pacht – Bevoegdheid
van de rechter.
Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel
of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid
Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
Recht van verdediging – Miskenning.
Miskent het recht van verdediging de rechter die, zonder de partijen in de gelegenheid te
stellen daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de op
het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding toekent voor de
toekomstige schade berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die
het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak
2 april 2007
C.2006.0203.N
nr. 163
Wering van de conclusie uit het debat – Te laat neergelegde conclusie – Sanctie.
Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van toepassing
is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet naleeft, zodat

– 251 –
die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867 van het Ger. W.
dat ter zake niet toepasselijk is. (Artikelen 747, § 2, laatste lid en 867 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0393.N
nr. 196
Zaak gedurende meer dan zes maand in beraad genomen – Gezondheidstoestand –
Verwijzing – Gevolg.
Wanneer een kamer van een rechtscollege gedurende meer dan zes maand verzuimt de
zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die kamer dit
verzuim wijt aan zijn falende gezondheidstoestand, kan die gezondheidstoestand de
vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan dezelfde kamer zou
moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die
zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad wordt gehouden, kan het Hof
in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek van een partij, de zaak aan die
kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde, doch anders samengestelde
rechtscollege. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
4 mei 2007
C.2007.0162.N
nr. 225
Niet gevorderde zaken – Verbod om uitspraak te doen – Gescheiden moeder –
Kinderbijslag – Begrip – Vader.
De rechter die, rekening houdend met de wanverhouding tussen de respectieve
bestaansmiddelen van de partijen, de van de vader gescheiden moeder veroordeelt om aan
laatstgenoemde slechts één vijfde van de kinderbijslag terug te betalen, doet uitspraak
over niet gevorderde zaken wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat, enerzijds, de moeder gevorderd had om voor recht te doen zeggen dat de
kinderbijslag, ingeval hij aan haar zou worden uitgekeerd, gelijk onder de ouders zou
worden verdeeld en, anderzijds, dat de vader tot de ongegrondheid van de vorderingen
van de moeder geconcludeerd had (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
14 mei 2007
C.2006.0588.F
nr. 245
Opdracht – Deskundigenonderzoek.
De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn 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 en 962
Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2007
C.2005.0453.F
nr. 312
Door de partijen aangevoerde feiten en redenen – Oorzaak – Vordering in rechte –
Beschikkingsbeginsel.
De rechter die steunt op feiten die in het bijzonder voor hem zijn aangevoerd en het
geschil beslecht overeenkomstig de rechtsregel die erop van toepassing is, wijzigt de
oorzaak van de vordering niet en miskent het beschikkingsbeginsel niet (Art. 1138, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
12 oktober 2007
C.2006.0654.F
nr. 479
Conclusietermijn – Pleitverbod – Conclusies over het pleitverbod – Geen conclusies –
Betwisting – Behandeling en berechting van de vordering – Geldigheid.
De partij die, omdat zij geen conclusies heeft neergelegd binnen de wettelijk bepaalde
termijn, ter terechtzitting waarop de zaak is vastgesteld van de rechter geen toelating
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krijgt om te pleiten en zulks betwist, mag de mogelijkheid niet worden ontnomen om
omtrent de weigering om te mogen pleiten conclusies neer te leggen (Art. 747, § 2
Gerechtelijk Wetboek.)
8 november 2007
C.2006.0679.N
nr. 537
Bevoegdheid van de rechter – Ambtshalve aanvullen der redenen – Betwisting waarvan
de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten – Beschikkingsbeginsel.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing
zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten
en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de juridische omschrijving die de partijen
daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op
voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan
hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn
voorgelegd,dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht
van verdediging van de partijen niet miskent (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0092.N
nr. 619
Gedinghervatting – Vorm.
Degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, moet in een neergelegde akte
verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging
hervat; de gedinghervatting kan aldus niet impliciet geschieden. (Art. 816, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0092.N
nr. 619
Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Deskundigenonderzoek – Onpartijdigheid
van de deskundige.
Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of
schijnbaar partijdige deskundige (Art. 6.1 EVRM.)
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654
Aanvullende onderzoeksmaatregel – Beoordeling in feite.
De rechter beoordeelt, met inachtneming van het recht van verdediging, in feite of al dan
niet een aanvullende onderzoeksmaatregel moet worden bevolen.
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654

STRAFZAKEN
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs.
Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring,
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier,
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak
hebben kunnen voeren
13 februari 2007
P.2006.1533.N
nr. 84
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Saisine van de strafrechter.
De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte die de
zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Adiëren van de strafrechter – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp.
Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt, maar de
bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt,
bedoelt (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van Strafvordering.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Gevolg – Adiëren van de strafrechter – Andere feitelijke omstandigheden dan deze
vermeld in de akte van aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp –
Heromschrijving.
Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods,
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft;
dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de
aanhangigmaking
(Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van
Strafvordering.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Hoofdelijke veroordeling van verschillende partijen tot betaling van schadevergoeding
aan de burgerlijke partij – Bijdrage van iedere partij in deze veroordeling – Kan door de
strafrechter niet worden vastgesteld.
De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen in
hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen
4 april 2007
P.2006.1345.F
nr. 174
Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de
debatten geweerd.
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van artikel 4,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de termijnen bepaalt om conclusie te
nemen, dienen de neerlegging van die conclusies ter griffie en de toezending ervan aan de
tegenpartij binnen de vastgestelde termijn te gebeuren (Art. 4, tiende en elfde lid
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 mei 2007
P.2006.1661.F
nr. 234
Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de
debatten geweerd – Neerlegging van de conclusies ter griffie.
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om
conclusie te nemen, voldoet alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de
toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet (Art. 4, tiende en
elfde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 mei 2007
P.2006.1661.F
nr. 234
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Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv. (Artikelen 418 en 420bis, eerste lid
Wetboek van Strafvordering; Art. 97, § 1 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in
een uitzondering op die regel voorziet (Art. 149 Grondwet 1994.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Strafuitvoeringsrechtbanken – Termijnen voorgeschreven bij de Wet van 17 mei 2006.
De termijnen die bij Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken zijn opgelegd, zijn termijnen van orde
welke niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven. (Art. 52, § 1, eerste lid Wet 17
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
31 juli 2007
P.2007.1027.F
nr. 374
Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn binnen dewelke de zitting moet plaatsvinden –
Gevolg bij overschrijding van de termijn.
De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging
van de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt (Art. 52, § 1, eerste lid Wet
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1166.N
nr. 378
Opgave van de wetsbepalingen – Veroordelende beslissing.
In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel 149
Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van
Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave doen van de
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de
bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de beschuldigde schuldig wordt
verklaard (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van
Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0420.N
nr. 430
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Artikel 14, I.V.B.P.R. – Artikel 6.1 EVRM – Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing.
De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank
20 november 2007
P.2007.1528.N
nr. 569
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 54 Wet Strafuitvoering – Verplichting uitspraak te
doen binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen – Sanctie.
Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen
(Art. 54 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
4 december 2007
P.2007.1591.N
nr. 614
Ontvankelijkheid – Onderzoek ingeleid door de burgerlijke partijstelling – Rechtspleging
niet door het onderzoeksgerecht geregeld – Rechtstreekse dagvaarding voor het
vonnisgerecht.
Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het voorwerp van dat
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk..
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616

TUCHTZAKEN
Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid.
Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek een
zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, maar
oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf
opleggen en is zij niet verplicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is
om een lichte straf op te leggen (Artikelen 414 en 415, §§ 2 en 4 Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2007
D.2007.0001.N
nr. 453

ALLERLEI
Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter – Afzonderlijke beslissing – Stedenbouw –
Gevolg.
Omwille van het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregelen inzake stedenbouw
mag, na de uitspraak over de straf, over de herstelvordering, zelfs benaarstigd door het
openbaar ministerie, afzonderlijk worden beslist
(Art. 149, § 1, eerste lid
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
22 mei 2007
P.2006.1692.N
nr. 265
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RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse
aanhoudingsbevel – Uitlevering – Onderzoeksgerechten.

overheid

verleend

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Onmiddellijke aanhouding – Beoordeling –
Redelijke termijn.
Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 januari 2007
P.2007.0025.N
nr. 16
Gevolg – Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Recht op een eerlijk proces –
Hof van assisen.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele
verplichting in hun overtuiging te motiveren
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Recht op een eerlijk proces – Rechtspleging voor het hof van assisen.
Het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging zijn gewaarborgd wanneer de
beschuldigde tijdens de procedure voor het hof van assisen de mogelijkheid heeft al zijn
verweermiddelen te laten gelden; het feit dat de gezworenen niet verplicht zijn te
antwoorden op de door de beschuldigde neergelegde conclusie over de schuldvraag doet
daaraan niet af en houdt geen gevaar voor willekeur in, aangezien de samenstelling van de
jury en de procedure voor het hof van assisen, die niet vergelijkbaar is met deze voor de
correctionele rechtbank of voor de politierechtbank, de nodige waarborgen tegen
willekeur bieden
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Herstelvordering – Mede–eigenaar – Geding over de vordering tot herstel – Mede–
eigenaar niet bij het geding betrokken – Vordering voorafgaandelijk niet aan de mede–
eigenaar medegedeeld – Toegang tot de rechterlijke instantie – Herstel van de plaats in
de vorige staat – Stedenbouw.
De omstandigheid dat de mede–eigenaar niet bij het geding over de vordering tot herstel
inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd
medegedeeld schendt op zich het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van toegang tot een
rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede–eigenaar tegen die
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vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter doen
gelden. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999; Art. 6.1 EVRM.)
6 februari 2007
P.2006.1286.N
nr. 68
Afwachting van een arrest van het Arbitragehof – Verstrijken van een termijn van meer
dan vier jaar – Redelijke termijn – Overschrijding.
De feitenrechter kan niet op grond van de overweging dat langer dan vier jaar wachten op
een arrest van het Arbitragehof het tijdsverloop wettigt, naar recht beslissen dat de
redelijke termijn niet is overschreden.
28 februari 2007
P.2006.1038.F
nr. 115
Toetsing door het Hof – Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter – Redelijke
termijn – Overschrijding.
Ofschoon de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit hij afleidt dat
de redelijke termijn binnen welke de zaak moet worden onderzocht al dan niet is
overschreden, staat het evenwel aan het Hof te toetsen of hij uit zijn vaststellingen zijn
beslissing naar recht heeft kunnen afleiden (Art. 6.1 EVRM.)
28 februari 2007
P.2006.1038.F
nr. 115
Eerbiediging – Vermoeden van onschuld – Strafzaken – Openbaar ministerie.
Artikel 6.2, EVRM verbiedt het openbaar ministerie niet om in een akte van de
rechtspleging te stellen dat de vervolgde persoon het misdrijf heeft gepleegd (Art. 6.2
EVRM.)
7 maart 2007
P.2007.0259.F
nr. 129
Vermoeden van onschuld – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die
de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is.
Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
13 maart 2007
P.2006.1334.N
nr. 134
Recht van verdediging – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die de
schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is.
Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
13 maart 2007
P.2006.1334.N
nr. 134
Recht op een eerlijke behandeling – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt.
Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt
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geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
13 maart 2007
P.2006.1334.N
nr. 134
Artikel 7.1 – Wettigheid van de aantijgingen – Beslissingen gegrond op een wettelijke
bepaling die vervolgens door het Arbitragehof wordt vernietigd – Procedure van
intrekking.
De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Onderzoeksgerechten – Toepassing – Eerlijke behandeling.
Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid van een
beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de voorschriften van
artikel 6.1 EVRM; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de
zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de aanvankelijke niet–
naleving ervan de eerlijke behandeling van de zaak ernstig kan schaden
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Toepassing.
Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 EVRM, of die eruit
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt
niet dat de appelrechters uitsluiten dat het vermoeden van onschuld op het openbaar
ministerie of de politie van toepassing is
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Toepassing.
Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald,
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden
afgemeten
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Reden – Stukken – Onderzoeksmaatregel – Verzoek – Voeging bij het strafdossier –
Afwijzing door de rechter.
Het recht van verdediging wordt niet miskend noch artikel 5.4, EVRM geschonden door
de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een
onderzoeksmaatregel of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier afwijst,
omdat hij de maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen. (Art. 5.4
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EVRM.)
10 april 2007

P.2007.0404.N

nr. 177

Recht op vrijheid en veiligheid – Vreemdelingen – Vrijheidsberoving – Artikel 5.1.f –
Aanvraag tot machtiging van verblijf – Verbod – Maatregel tot verwijdering.
Artikel 5.1.f, EVRM verbiedt niet iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering
van het grondgebied wanneer de vreemdeling die het voorwerp ervan uitmaakt een
aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9,
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f EVRM; Art. 9 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
18 april 2007
P.2007.0320.F
nr. 190
Onafhankelijke en onpartijdige rechter.
De artikelen 6.1, EVRM en 14.1, I.V.B.P.R. vereisen niet enkel dat de rechterlijke
instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Strafvermindering – Mate en voorwaarden – Sanctie – Redelijke termijn –
Overschrijding.
Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete
gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die
vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij
uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft
genomen
25 april 2007
P.2006.1608.F
nr. 208
Vrijheid van meningsuiting – Foto – Bescherming – Omvang.
De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10, EVRM omvat ook de
bescherming van de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die
desgevallend geschreven informatie vergezellen (Art. 10 EVRM.)
27 april 2007
C.2006.0123.N
nr. 211
Vrijheid van meningsuiting – Beoordeling door de rechter – Beperking.
Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op vrije
meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld door artikel 10.2,
EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in acht
genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen en de
overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende sociale
noodwendigheid, pertinent is en dat door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt
geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel (Art. 10.2 EVRM.)
27 april 2007
C.2006.0123.N
nr. 211
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Tuchtonderzoek – Gelding – Straffen.
Artikel 3, EVRM geldt ook voor straffen die worden uitgesproken tijdens een
tuchtonderzoek.
27 april 2007
D.2006.0014.N
nr. 215
Vrijheid van meningsuiting – Beperking.
Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democratische
samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op
voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en
het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende
motieven (Art. 10.2 EVRM.)
27 april 2007
C.2006.0123.N
nr. 211
Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Inlichtingen uit een ander niet gevoegd
onderzoeksdossier – Inlichtingen vermeld in een aan een tegensprekelijk debat
onderworpen proces–verbaal – Verplichting om een afschrift te voegen van het dossier
dat niet bij de rechter aanhangig is.
Het vermelden van inlichtingen, in een aan een tegensprekelijk debat onderworpen
proces–verbaal, uit een onderzoek dat met de zaak geen verband houdt, vindt steun in de
artikelen 44/1 en 44/4, van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en, door het
enkele feit dat dit ander onderzoek niet bij het dossier is gevoegd, miskent het het
algemeen rechtsbeginsel betreffende de loyaliteit van de bewijsvoering niet; noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, noch het recht van verdediging verplichten
de rechter om het afschrift van een dossier dat niet bij hem aanhangig is gemaakt bij het
dossier te doen voegen, alleen omdat één van de stukken die hem zijn voorgelegd, dat
dossier als bron vermeldt van de inlichtingen die dat stuk aandraagt
30 mei 2007
P.2007.0421.F
nr. 284
Cassatie – Nieuw middel – Redenen tot wraking – Onpartijdige rechter.
Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet
had
30 mei 2007
P.2007.0198.F
nr. 281
Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Recht op een onafhankelijk en
onpartijdig rechter – Strafvordering – Hof van assisen.
Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend
dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar
voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst,
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk
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Wetboek; Art. 6.1 EVRM.)
5 juni 2007

P.2007.0294.N

nr. 301

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing
niet vatbaar voor cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het
voorbereidend onderzoek – Borgsom – Invrijheidstelling onder borgtocht –
Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Schending van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, gewaarborgd bij artikel 13,
EVRM, kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat het, enerzijds, aan de rechter
staat die uitspraak doet of heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen over de
bestemming die aan de borgsom moet worden gegeven, een bepaling die overeenstemt
met het tweede lid van artikel 5.3 van het voormelde Verdrag, en dat er anderzijds geen
cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de rechter waaraan de
wet dit heeft toevertrouwd, de beslissing daadwerkelijk heeft genomen
6 juni 2007
P.2007.0454.F
nr. 309
Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Veiligheid van de Staat – Schaduwen –
Observaties – Bewijsmiddel – Strafzaken.
Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen
op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen,
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Verdachte – Recht op een eerlijke behandeling van de zaak – Persoon tegen wie
gerechtelijke vervolgingen zijn ingesteld – Bewijsmiddel – Gevolgen – Eed – Strafzaken –
Onwettigheid.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Toepasselijkheid – Vermoeden van onschuld – Tuchtprocedure.
Artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld zijn
toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de procedure die concreet gevoerd wordt leidt of
kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368
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Behandeling van de zaak door een rechterlijke instantie bij wet ingesteld – Overdracht
van strafvervolging.
De beklaagde die na overdracht van strafvervolging terecht staat voor de naar de vreemde
wet daarvoor bevoegde rechter, wordt niet onttrokken aan de rechter die de wet hem
toekent. (Art. 13 Grondwet 1994; Art. 6.1 EVRM.)
4 september 2007
P.2007.0894.N
nr. 385
Recht van de beschuldigde om op de hoogte te worden gesteld van de beschuldigingen –
Artikel 6.3.a, EVRM – Onderzoeksgerechten – Toepassing.
Het recht van elke beschuldigde om onverwijld, in een taal die hij verstaat en in
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht; het is
in de regel niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten wanneer zij niet moeten beslissen
over de gegrondheid van een beschuldiging in strafzaken en met name wanneer zij
uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging (Art. 6.3, a EVRM.)
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Kamer van inbeschuldigingstelling – Controle van de wettigheid van een toegepaste
bijzondere opsporingsmethode van observatie – Bestaanbaarheid – Controle aan de hand
van het vertrouwelijk dossier – Artikel 235ter Sv. – Onderzoek in strafzaken.
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is in overeenstemming met artikel 6 EVRM
dat alleen vereist dat op enig ogenblik in de loop van de rechtspleging een onafhankelijke
en onpartijdige rechter mede aan de hand van het vertrouwelijk dossier de wettigheid van
de observatie zou onderzoeken (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0677.N
nr. 433
Recht van verdediging – Bijzondere opsporingsmethoden – Controle van het vertrouwelijk
dossier.
Uit artikel 6 EVRM volgt niet dat het recht van verdediging noodzakelijk inhoudt dat de
verdediging zelf in staat moet worden gesteld de regelmatigheid van de machtiging tot
observatie en van de uitgevoerde machtiging aan de hand van het vertrouwelijk dossier te
controleren; evenmin moet dat nazicht geschieden telkens wanneer de verdachte daarom
verzoekt (Art. 6 EVRM; Art. 235ter Wetboek van Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0677.N
nr. 433
Recht van verdediging – Beperking – Voorwaarde – Toepassing.
Artikel 6 EVRM verbiedt niet de uitoefening van het recht van verdediging in bepaalde
gevallen te regelen en te beperken: dergelijke beperking kan verantwoord zijn indien ze
evenredig is met het belang van de te bereiken doelstellingen, zoals de nationale
veiligheid, de noodzaak onderzoeksmethoden geheim te houden om bepaalde vormen van
zware criminaliteit te bestrijden of de veiligheid van getuigen, infiltranten of informanten
te vrijwaren (Art. 6.3 EVRM.)
25 september 2007
P.2007.0677.N
nr. 433
Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar nut – Bescherming van de
eigendom – Advocaat – Bijdragen – Weglating.
De regel dat de raad van de Orde aan de op het tableau ingeschreven advocaten de
betaling van door hem vastgelegde bijdragen kan opleggen en de regel, die uitgevaardigd
is ter uitvoering van de vorige, dat de raad van de Orde, met inachtneming van de
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vastgelegde regeling, bij wege van een administratieve beslissing de weglating kan
bevelen van de advocaat die verzuimt die bijdragen te betalen, zijn bepalingen die
bijdragen tot goede organisatie van het beroep van advocaat en die, bijgevolg, een
openbaar nut nastreven. (Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend
Protocol nr. 1 bij het EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij
Wet 13 mei 1955.)
28 september 2007
D.2006.0019.F
nr. 442
Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar
nut – Bescherming van de eigendom – Advocaat – Bijdragen – Weglating.
De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
28 september 2007
D.2006.0019.F
nr. 442
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding – Strafzaken – Eerlijk
proces.
Alleen uit het feit dat geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat een advocaat de
inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens het verhoor door de onderzoeksrechter, voor
het verlenen van het bevel tot aanhouding, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een
eerlijk proces voor het vonnisgerecht ernstig in het gedrang kan worden gebracht of dat de
uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten als voor
de vonnisgerechten, kan worden belemmerd (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis; Art. 6.1 EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Artikel 6, § 3.c – Advocaat – Bevel tot aanhouding –
Strafzaken.
Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot
aanhouding uit te vaardigen (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Inmenging – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Recht op eerbiediging van het privé–leven – Grenzen.
Artikel 90ter Sv. is een toegankelijke en duidelijk gestelde regel. Het is een wettelijke
bepaling die, krachtens artikel 8.2 EVRM, de inmenging toestaat van het openbaar gezag
in de uitoefening van het recht op eerbiediging van het privé–leven
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
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Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie over de termijn om verzet in te stellen en
de modaliteiten ervan – Recht op een eerlijk proces – Akte van betekening.
De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op
rechtspraak in twee instanties.
Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een
daadwerkelijk recht van hoger beroep.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing.
Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de
strafuitvoeringsrechtbank.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel – Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie
over de termijn om verzet in te stellen en de modaliteiten ervan – Akte van betekening.
De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging – Artikel 6.3.b – Strafzaken.
Om vast te stellen of de vervolgde persoon en zijn raadsman de tijd en de middelen
hebben gekregen die nodig zijn ter voorbereiding van de verdediging, moet men rekening
houden met de tijd en de middelen die hun zowel vóór als tijdens de zittingen waren
toegekend, doch ook met het belang en de ingewikkeldheid van de zaak
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en telecommunicatie –
Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – Recht op een eerlijk
proces – Strafzaken.
Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
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Vrijheidsberoving van een veroordeelde – Toepassing.
De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 EVRM, louter
vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte –
Strafzaken.
Noch de artikelen 6.1 en 6.2 EVRM, noch het algemeen beginsel van het recht van
verdediging, verbieden het afluisteren en opnemen van de telecommunicatie van een
verdachte, overeenkomstig artikel 90ter, § 1, Sv., ook al maakt die onderzoekshandeling
het mogelijk om verklaringen te vergaren die de steller ervan liever niet zou hebben
gedaan in aanwezigheid van een gerechtelijke overheid of van politie
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Recht van verdediging – Verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Facultatieve
bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen die niet meer in het vermogen van
de veroordeelde kunnen worden aangetroffen – Schriftelijke vordering van het openbaar
ministerie – Raming van de geldwaarde van de vermogensvoordelen – Artikel 6.3.b –
Strafvordering.
Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring
schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de
strafrechter
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken –
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Vrijspraak voor één van
de telastleggingen – Rechtspleging in hoger beroep.
Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen
niet bewezen verklaart.
14 november 2007
P.2007.1324.F
nr. 554
Verwittiging van beklaagde van de straffen die kunnen worden uitgesproken.
Noch artikel 6.3, EVRM, noch het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
noch artikel 1, Koninklijk Besluit nr 22 van 24 oktober 1934, noch artikel 195, Wetboek
van Strafvordering, vereisen dat een beklaagde wordt verwittigd van de precieze straffen
die tegen hem zullen kunnen worden uitgesproken
20 november 2007
P.2007.1173.N
nr. 568
Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing.
De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank
20 november 2007
P.2007.1528.N
nr. 569
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Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding.
De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 duiden de
gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk
geval geen straf meer mag opleggen of de door de eerste rechter opgelegde straf in haar
geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Beoordeling door de rechter – Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn –
Overschrijding.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om,
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 21ter Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Strafvervolging – Redelijke termijn – Overschrijding.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om,
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 21ter Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering.)
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Verband – Onpartijdigheid van de rechter – Deskundigenonderzoek – Onpartijdigheid
van de deskundige.
Het recht van een persoon op een eerlijke behandeling van zijn zaak kan miskend worden
wanneer de bodemrechter zijn beslissing grondt op het advies van een partijdige of
schijnbaar partijdige deskundige (Art. 6.1 EVRM.)
20 december 2007
C.2007.0307.N
nr. 654

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Gevolg – Artikel 14.1 – Geen motiveringsplicht – Verklaring van de jury – Recht op een
eerlijk proces – Hof van assisen.
De enkele omstandigheid dat de gezworenen voor het hof van assisen niet verplicht zijn
hun beslissing over de schuld te motiveren, levert geen miskenning op van de artikelen
6.1 EVRM en 14.1 I.V.B.P.R.; deze bepalingen houden voor de gezworenen geen enkele
verplichting in hun overtuiging te motiveren
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
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Recht op een eerlijke behandeling – Strafrecht – Recht van verdediging – Vermoeden van
onschuld – Rechter die de wijze van verdediging beoordeelt – Rechter die de schijn
verwekt dat elke verdediging zinloos is – Strafvordering.
Het recht van verdediging en het recht van eenieder op een eerlijke behandeling van zijn
zaak door een onpartijdige rechter, waarbij het vermoeden van onschuld als uitgangspunt
geldt, worden miskend door de rechter die de wijze waarop de beklaagde zich verdedigt
tegen de tenlastelegging beoordeelt of de schijn verwekt dat elke verdediging zinloos is
(Art. 6 EVRM; Art. 14 Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend te New–York op 16 dec. 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
13 maart 2007
P.2006.1334.N
nr. 134
Artikel 15.1 – Wettigheid van de aantijgingen – Beslissingen gegrond op een wettelijke
bepaling die vervolgens door het Arbitragehof wordt vernietigd – Procedure van
intrekking.
De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Beslissingen gegrond op een wettelijke bepaling die vervolgens door het Arbitragehof
wordt vernietigd – Procedure van intrekking – Artikel 14.7 – "Non bis in idem".
De artikelen 7.1, EVRM, 14.7 en 15.1, I.V.B.P.R., verbieden dat de procedure van
intrekking wordt gebruikt om handelingen in België vervolgbaar te stellen welke het niet
meer waren op het ogenblik dat een gerechtelijke beslissing een einde heeft gemaakt aan
de uitoefening van de strafvordering met toepassing van de ten tijde van de uitspraak
vigerende wetten. (Art. 7.1 EVRM; Artikelen 14.7 en 15.1 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te New–York op 16 dec. 1966,
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981.)
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Onpartijdigheid – Artikel 14.1 – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Artikel 14 –
Toepassing.
Door te vermelden "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onderzoekshandeling heeft
gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden getrokken" en dat de
voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde worden aangehaald,
geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking hebben op positieve
daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn verweten", oordelen de appelrechters
niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn wanneer hij positieve daden
stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde positieve daden kan worden
afgemeten
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Artikel 14 –
Artikel 14.2 – Toepassing.
Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 EVRM, of die eruit
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt
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niet dat de appelrechters uitsluiten dat het vermoeden van onschuld op het openbaar
ministerie of de politie van toepassing is
4 april 2007
P.2007.0218.F
nr. 175
Artikel 14.1 – Onafhankelijke en onpartijdige rechter.
De artikelen 6.1, EVRM en 14.1, I.V.B.P.R. vereisen niet enkel dat de rechterlijke
instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Bij verstek gewezen vonnis – Rechtsmiddel van verzet – Rechtspraak in twee instanties –
Artikel 14.5 – Toepassing.
Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Artikel 13 – Strafuitvoeringsrechtbank – Recht van hoger beroep.
Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een
daadwerkelijk recht van hoger beroep.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 14 – Toepassing.
De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank
20 november 2007
P.2007.1528.N
nr. 569
Artikel 15.1 – Retroactiviteitsregel – Toepassing.
Artikel 15.1, derde zin, I.V.B.P.R., heeft enkel voor gevolg dat de beklaagde retroactief
aanspraak kan maken op een gunstiger regime dan datgene dat van toepassing was ten
tijde van het plegen van het ten laste gelegde feit, wanneer uit de nieuwe regeling blijkt
dat het inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van dit feit is gewijzigd
20 november 2007
P.2007.1109.N
nr. 567

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
De regel volgens welke iemand geen tweede maal kan worden vervolgd voor feiten die
aanleiding hebben gegeven tot een vonnis dat kracht van gewijsde heeft verkregen, is
enkel toepasselijk op de beslissingen van de strafrechter die over de grond van de
vervolgingen uitspraak doet
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
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Tegenstrijdigheid – Beslissing over de bevoegdheid – Beslissing over de ontvankelijkheid
– Vonnis.
Een vonnis dat, enerzijds, over een eis uitspraak doet door deze ontvankelijk te verklaren
en dat, anderzijds, de rechtbank onbevoegd verklaart om er kennis van te nemen, kan geen
gezag van gewijsde hebben, daar het aldus aangetast is door een tegenstrijdigheid zodat
niet met zekerheid kan worden bepaald welke betekenis aan die beslissing moet worden
gegeven (Art. 19, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
4 januari 2007
C.2005.0565.F
nr. 4
Beslissing over de latere burgerlijke rechtsvordering – Gewijsde in strafzaken – Hoger
beroep van de beklaagde beperkt tot de burgerrechtelijke beschikkingen – Geen hoger
beroep van het O.M. – Omvang.
Op het hoger beroep van de beklaagde dat beperkt is tot de burgerrechtelijke
beschikkingen van het beroepen vonnis en zonder hoger beroep van het openbaar
ministerie, is de rechter in hoger beroep gebonden door de beslissing van de eerste rechter
op de strafvordering waarbij het feit waarop de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering zijn gegrond bewezen is verklaard, aangezien die beslissing, in dat
opzicht, gezag en kracht van gewijsde heeft
10 januari 2007
P.2006.0988.F
nr. 17
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over een
punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter was
gebracht en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt (Art. 23 Gerechtelijk
Wetboek.)
29 januari 2007
C.2004.0600.F
nr. 52
Cassatiearrest.
Een cassatiearrest dat op een eerste voorziening is gewezen heeft geen gezag van
gewijsde
3 mei 2007
C.2006.0032.F
nr. 220
Tegenstelbaar karakter.
Het gezag van gewijsde in strafzaken staat niet eraan in de weg dat een partij die niet bij
het strafgeding was betrokken, de elementen betwist die uit het strafproces zijn afgeleid
(Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
31 mei 2007
C.2006.0494.F
nr. 286
Begrip.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter over een punt in
betwisting heeft beslist en wat, wegens de voor hem gebrachte betwisting waarover de
partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke grondslag, ook impliciet,
van zijn beslissing vormt.
12 december 2007
P.2007.0979.F
nr. 629
Draagwijdte – Oorzakelijk verband – Provisioneel één euro – Burgerlijke rechtsvordering
– Fout – Schade.
De appelrechters schenden artikel 23 Gerechtelijk Wetboek wanneer zij, –om reden van
de vaststaande waarde van de beslissing van de correctionele rechtbank die de eiser ten
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bedrage van één euro provisioneel aansprakelijk had gesteld voor de door de verweerster
geleden schade, doch zonder zich nader uit te spreken aangezien de partijen daarover geen
tegenspraak hadden gevoerd–, beslissen dat de eiser niet langer het bestaan kon betwisten
van een oorzakelijk verband tussen zijn eigen fout en de schade die hij aan de latere fout
van een derde toeschrijft
12 december 2007
P.2007.0979.F
nr. 629
Grondslagen – Burgerlijke rechtsvordering.
De beslissing van de strafrechter op de burgerlijke rechtsvordering die voor hem is
gebracht, heeft alleen gezag van gewijsde binnen de grenzen van artikel 23 Gerechtelijk
Wetboek (Art. 4 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
12 december 2007
P.2007.0979.F
nr. 629
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk
door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het bestaan van de aan de beklaagde ten
laste gelegde feiten en rekening houdend met de motieven die de noodzakelijke grondslag
van de beslissing in strafzaken uitmaken
20 december 2007
C.2006.0301.N
nr. 650

ALLERLEI
Ontvankelijkheid – Artikel 10, Bijzondere Wet Arbitragehof – Beroep tot intrekking van
een op een vernietigde regel gegronde beslissing – Strafzaken.
De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet
van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde
vordering werd ingesteld
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling –
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Doel – Strafzaken – Artikel 10.
Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
ALGEMEEN
Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel.
Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag
acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt (Art.
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149 Grondwet 1994.)
15 februari 2007

C.2006.0020.F

nr. 93

Beoordeling – Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften
van de dienst – Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het
rechtsgebied – Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek.
Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter –
Aanwijzing van een welbepaalde rechter voor de behandeling van een welbepaalde zaak.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied –
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Vereiste.
Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing van een
rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een rechter
wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van de dienst
de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn toestemming
geeft; het oordeel of die omstandigheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in
feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter – Beperking –
Doel.
De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid
of van afhankelijkheid te doen rijzen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Rechter – Tijdelijk aangewezen rechter – Beschikking van de eerste voorzitter van het hof
van beroep – Vermoeden van onpartijdigheid tot aanwijzing van het tegendeel.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
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dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Wettig verhinderde rechter, openstaande plaats van rechter of behoeften van de dienst –
Tijdelijke aanwijzing van een rechter van een andere rechtbank uit het rechtsgebied –
Aanwijzing voor de behandeling van een welbepaalde zaak – Artikel 98, Gerechtelijk
Wetboek.
Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in de weg
dat de erin bedoelde tijdelijke aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde
zaak, aangezien het feit dat een rechter wettig verhinderd is of dat een plaats van rechter
openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Vermoeden van onpartijdigheid.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Artikel 98, Gerechtelijk Wetboek – Tijdelijke aanwijzing van een rechter –
Omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt – Beperking.
De aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek mag
geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de behandeling van een
welbepaalde zaak te beïnvloeden; evenmin mogen de omstandigheden waarin de
aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden een schijn van partijdigheid
of van afhankelijkheid te doen rijzen.
19 april 2007
P.2006.1605.N
nr. 194
Onpartijdigheid – Rechter – Artikel 6.1 EVRM – Tijdelijk aangewezen rechter –
Aanwijzing op vordering of advies van de procureur–generaal.
Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een rechtbank in een
andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de enkele omstandigheid
dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek gebeurt
op vordering of op advies van de procureur–generaal, kan een verdenking van
partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het
tegendeel moet de eerste voorzitter van het hof van beroep, aan wie het behoort ervoor te
waken dat de delegatie geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst,
geacht worden ter zake enkel de goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad
en worden ook alle rechters geacht onpartijdig te oordelen (Art. 6.1 EVRM.)
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19 april 2007

P.2006.1605.N

nr. 194

BURGERLIJKE ZAKEN
Wijziging van de zetel – Uitspraak over de ontvankelijkheid van het hoger beroep –
Uitspraak over de gegrondheid van het hoger beroep – Rechtspleging in hoger beroep –
Samenstelling van het rechtscollege.
Een eindvonnis waarin uitspraak wordt gedaan over de gegrondheid van het hoger beroep
en dat niet werd gewezen door dezelfde rechters die in een tussenvonnis hebben
geoordeeld over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en het verzoek tot voorlopige
tenuitvoerlegging, schendt de regel dat een vonnis enkel kan worden gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond niet,
doordat het niet steunt op een voortzetting van het debat dat het tussenvonnis voorafging
(Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 januari 2007
C.2006.0133.N
nr. 34
Zittingsblad – Bewijs – Conclusies – Debat ab initio hervat.
Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat volledig
vanaf het begin is hernomen blijken uit de conclusies die de partijen na de heropening van
het debat hebben neergelegd
19 april 2007
C.2006.0481.F
nr. 192
Wijziging – Vonnis – Samenstelling van de zetel – Heropening van het debat –
Voortzetting debatten.
Na een vonnis dat enkel de heropening van het debat over een welbepaald onderwerp
beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat over dat
voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben bijgewoond
worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het begin worden
hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
19 april 2007
C.2006.0481.F
nr. 192
Samenstelling – Deskundigenonderzoek – Verrichten van het gerechtelijk
deskundigenonderzoek – Beslissing over het overige gedeelte van de zaak –
Rechtscollege.
Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest waarbij een
deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de zaak zelf
uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet blijkt dat
het debat dat gevoerd is na het verrichten van het gerechtelijk deskundigenonderzoek de
voortzetting was van het vorig debat (Art. 779, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
7 juni 2007
C.2005.0453.F
nr. 312

STRAFZAKEN
Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Strafvordering – Hof van
assisen.
Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend
dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar
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voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst,
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 6.1 EVRM.)
5 juni 2007
P.2007.0294.N
nr. 301
Samenstelling van het rechtscollege – Wettigheid – Rechtscollege dat uitspraak doet over
het verzet – Andere samenstelling dan bij het wijzen van de beslissing op verstek – Verzet.
Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan datgene
dat de verstekbeslissing heeft gewezen (Art. 187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779
Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Vaststelling – Verhinderde rechters en plaatsvervangende rechters – Artikel 322
Gerechtelijk Wetboek – Correctionele rechtbank – Samenstelling van de zetel.
Voor de toepassing van artikel 322 Gerechtelijk Wetboek volstaat het dat de verhindering
van de rechters of plaatsvervangende rechters wordt vastgesteld, zonder dat bovendien
vereist is dat de reden van de verhindering wordt vermeld
11 september 2007
P.2007.0146.N
nr. 396
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Uitspraak – Aanwijzing – Bewijs –
Samenstelling van de zetel.
Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Gerechtelijk Wetboek,
bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van artikel 779, tweede lid,
van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke
vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de
voorzitter tot aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd
(Artikelen 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Rechter die verhinderde rechter bij uitspraak vervangt – Rechtspleging in hoger beroep –
Eenstemmigheid – Toepassing.
De rechter in hoger beroep die een verhinderde rechter bij de uitspraak vervangt doet deze
uitspraak zonder dat hij kennis heeft genomen van de zaak, zodat de
eenstemmigheidsvereiste in dergelijk geval niet van toepassing is op de vervangende
rechter (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
30 oktober 2007
P.2007.0436.N
nr. 514
Behandeling met gesloten deuren – Beoordeling door de rechter.
De rechter oordeelt soeverein over de toepassing van artikel 190, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering dat bepaalt dat, alhoewel de behandeling van de zaak in het openbaar
geschiedt op straffe van nietigheid, het vonnisgerecht kan bevelen dat de zaak met
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gesloten deuren wordt behandeld, wanneer de vervolgingen zijn gegrond op de artikelen
372 tot 378 Strafwetboek, indien een van de partijen of het slachtoffer het vraagt,
namelijk met het oog op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer; geen
wetsbepaling schrijft voor dat de rechter of andere partijen, in zoverre zij tegen dat
verzoek geen bezwaar of opmerking formuleren, dient te horen.
30 oktober 2007
P.2007.0982.N
nr. 518
Verplichting – Samenstelling – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het
openbaar ministerie – Uitspraak – Vonnis.
Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook
van een lid van het openbaar ministerie
28 november 2007
P.2007.1558.F
nr. 590
Correctionele kamer zetelend in hoger beroep – Overtreding van wetten die al dan niet
onder andere tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren – Rechtbank van
eerste aanleg – Samenstelling van de zetel – Correctionele kamer.
Wanneer de correctionele kamer in de rechtbank van eerste aanleg zetelt in hoger beroep
tegen een vonnis van de politierechtbank en daarbij kennis neemt van de overtredingen
van de wetten en verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de
bevoegdheid van de arbeidsgerechten, en, in geval van samenloop of samenhang, van
genoemde overtredingen samen met een of meer overtredingen die niet behoren tot de
bevoegdheden van de arbeidsgerechten, moet zij samengesteld zijn uit twee rechters van
de rechtbank van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank. (Artikelen 76, zesde
lid, 78, eerste en vijfde lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 92, § 1, 3° en 578, 7°
Gerechtelijk Wetboek.)
18 december 2007
P.2007.0958.N
nr. 642

RECHTERLIJKE TUCHT
Rechter – Tekortkomingen – Verhoor.
Onder verhoor in de zin van art. 34, van de wet van 7 juli 2002, moet worden verstaan het
eerste verhoor van de betrokkene door de bevoegde overheid onder gelding van de oude
wet
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang.
Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (Art.
34 Wet 7 juli 2002; Art. 405bis Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid.
Wanneer de eerste kamer van het hof van beroep moet oordelen over een verzoek een
zware tuchtstraf uit te spreken ten aanzien van een plaatsvervangende vrederechter, maar
oordeelt dat slechts een lichte straf moet worden uitgesproken, kan zij een lichte straf
opleggen en is zij niet verplicht de zaak te verwijzen naar de tuchtoverheid die bevoegd is
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om een lichte straf op te leggen (Artikelen 414 en 415, §§ 2 en 4 Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2007
D.2007.0001.N
nr. 453
Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie.
Nu de wetgever aan alle zittende magistraten een principieel recht heeft toegekend op een
hoger beroep in volle omvang tegen de tuchtbeslissingen die hen betreffen en aan het
openbaar ministerie een recht tot hoger beroep heeft toegekend ten aanzien van elke
tuchtstraf, volgt hieruit dat hoger beroep openstaat in volle omvang bij de rechtsinstantie
die bevoegd is de in eerste aanleg genomen beslissing te hervormen of te bevestigen,
ongeacht de aard van de eindbeslissing die in eerste aanleg is genomen (Art. 415
Gerechtelijk Wetboek.)
4 oktober 2007
D.2007.0001.N
nr. 453

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
Beoordelingsvrijheid – Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Bewijs –
Strafzaken.
Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring,
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier,
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak
hebben kunnen voeren
13 februari 2007
P.2006.1533.N
nr. 84
Gevolg – Miskenning van een beginsel van behoorlijk bestuur – Bezwaartermijn inzake
inkomstenbelastingen – Beginsel van behoorlijk bestuur – Belastingzaken.
De bij art. 371 W.I.B. (1992) bepaalde bezwaartermijn is een vervaltermijn, welke
behoudens overmacht niet kan worden verlengd; hieruit volgt dat een eventuele
miskenning van de beginselen van behoorlijk bestuur door de administratie, die voor de
belastingplichtige niet heeft geleid tot een overmachtsituatie, niet tot gevolg heeft dat een
laattijdig bezwaarschrift ontvankelijk dient verklaard te worden (Artikelen 366 en 371
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
16 februari 2007
F.2005.0093.N
nr. 101
Taalgebruik – Accessorium sequitur principale – Latijnse rechtsspreuk – Gebruik in de
beslissing – Begrip – Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935).
De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale" is een in het recht algemeen
gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald rechtsbeginsel kernachtig
uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn uitdrukt schendt de artikelen
37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet (Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 maart 2007
C.2006.0067.N
nr. 143
Huur van goederen – Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Opzegging –
Verzoek tot geldigverklaring – Ernstig en gegrond karakter van de opzeggingsredenen –
Beoordeling door de rechter – Pacht – Grenzen – Bevoegdheid van de rechter –
Beschikkingsbeginsel.
Wanneer de rechter noch artikel 1138, 2° Ger. W. schendt, noch het beschikkingsbeginsel
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of het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, kan hij oordelen dat de
eisers, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, niet aantonen dat de
opzeggingsreden ernstig is. (Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 12.6, eerste lid
Pachtwet.)
26 maart 2007
C.2005.0505.F
nr. 154
Eenzijdige rechtshandeling.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting
verbintenissen doet ontstaan.
14 mei 2007
C.2005.0553.F
nr. 243
Recht van verdediging – Verdachte – Recht van verdediging – Miskenning – Persoon
tegen wie gerechtelijke vervolgingen zijn ingesteld – Gevolgen – Eed – Onwettigheid.
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is ingesteld,
miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verdediging wanneer
die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf te getuigen of zich
schuldig te verklaren; de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord kan uit het debat
over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen doen weren, die een
verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om reden van zijn
hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365
Rechtsspreuk – Begrip.
De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen
rechtsbeginsel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Gevolg – Tuchtsanctie – Vermoeden van onschuld – Beoordeling – Gezondheidszorg.
Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte van een
tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg voor de maatschappij, de
tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis werden gebracht
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368
Vermoeden van onschuld.
Het vermoeden van onschuld is geschonden wanneer een rechterlijke beslissing aanneemt
dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of nog niet volgens
de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368
Toepasselijkheid – Vermoeden van onschuld – Tuchtprocedure.
Artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld zijn
toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de procedure die concreet gevoerd wordt leidt of
kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar
29 juni 2007
D.2006.0012.N
nr. 368
Algemeen beginsel van het recht van verdediging – Debat op tegenspraak – Strafzaken.
Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel van
het recht van verdediging
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12 september 2007

P.2007.0942.F

nr. 403

Evenredigheidsbeginsel – Aanvullend protocol – Maatregel – Wanbetaling – Openbaar
nut – Bescherming van de eigendom – Advocaat – Rechten van de Mens – Bijdragen –
Weglating.
De bestreden beslissing van de raad van beroep is naar recht verantwoord wanneer zij de
uitspraak van de raad van de Orde bevestigt om de advocaat die de opgelegde bijdragen
niet betaalt, van het tableau weg te laten en die feitelijke omstandigheden naar voren
brengt die uitsluiten dat die maatregel, die hier van administratieve aard is, in
wanverhouding zou staan met het doel van openbaar nut op grond waarvan hij is ingesteld
(Art. 443, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Art. 1 Aanvullend Protocol nr. 1 bij het
EVRM, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952, goedgekeurd bij Wet 13 mei 1955.)
28 september 2007
D.2006.0019.F
nr. 442
Beginsel van de scheiding der machten – Bevoegdheid tot het opleggen van een maatregel
aan een administratieve overheid – Rechterlijke macht.
De rechter mengt zich niet in de uitoefening van de bij wet aan de administratieve
overheid voorbehouden machten, wanneer hij, om de benadeelde partij in haar rechten te
herstellen, aan de overheid een maatregel oplegt om een einde te maken aan de
schadelijke aantasting van de rechten van de benadeelde partij. (Art. 584, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
1 oktober 2007
C.2006.0682.N
nr. 444
Recht op bijstand – Voorlopige hechtenis – Draagwijdte – Onderzoeksrechter – Verhoor
van de inverdenkinggestelde – Advocaat – Bevel tot aanhouding.
Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot
aanhouding uit te vaardigen (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Gevolg – "Fraus omnia corrumpit" – Fout van het slachtoffer – Dader van opzettelijk
misdrijf – Verdeling van aansprakelijkheid.
Het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" staat eraan in de weg dat bedrog of
oneerlijkheid de dader voordeel verschaft; het sluit uit dat de dader van een opzettelijk
misdrijf aanspraak kan maken op een verdeling van de aansprakelijkheid omwille van een
fout van het slachtoffer
9 oktober 2007
P.2007.0604.N
nr. 465
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel
54 – Artikel 71.
De verwijzing in artikel 71 Schengenuitvoeringsovereenkomst naar de bestaande
verdragen van de Verenigde Naties mag niet aldus worden begrepen dat zij in de weg
staat aan de toepassing van het in artikel 54 Schengenuitvoeringsovereenkomst
neergelegde beginsel ne bis in idem (Artikelen 54 en 71 Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.)
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27 november 2007

P.2005.0583.N

nr. 583

Schengenuitvoeringsovereenkomst – Begrip 'dezelfde feiten' – Feiten verbonden door
hetzelfde misdadig opzet – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" – Artikel 54.
De omstandigheid dat de bevoegde nationale rechterlijke instantie vaststelt dat
verschillende feiten verbonden zijn door hetzelfde misdadig opzet volstaat op zich niet om
die feiten aan te merken als 'dezelfde feiten' in de zin van artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990 ter
uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985; Art. 65 Strafwetboek.)
27 november 2007
P.2005.0583.N
nr. 583
Schengenuitvoeringsovereenkomst – Europese Unie – Beginsel "non bis in idem" –
Criterium – Toepassing – Artikel 54.
Het relevante criterium voor de toepassing van het in artikel 54
Schengenuitvoeringsovereenkomst neergelegde beginsel ne bis in idem is de gelijkheid
van materiële feiten, te begrijpen als het bestaan van een geheel van feiten die
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onafhankelijk van de juridische kwalificatie van
deze feiten of van het beschermde rechtsbelang (Art. 54 Overeenkomst van 19 juni 1990
ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985.)
27 november 2007
P.2005.0583.N
nr. 583

RECHTSBIJSTAND
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Beslissing waartegen het cassatieberoep is gericht –
Geen vermelding – Burgerlijke zaken – Onderzoek – Verzoek.
Het verzoek om rechtsbijstand is niet ontvankelijk wanneer de verzoeker daarin niet
precies vermeldt tegen welke beslissing hij cassatieberoep wil instellen.
29 maart 2007
G.2007.0014.F
nr. 159
Cassatieberoep – Persoon door wie cassatieberoep kan worden ingesteld.
Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen tegen de
beslissingen inzake rechtsbijstand volgt dat alleen de procureur–generaal bij het hof van
beroep in die zaken cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend in het bij de wet
bepaalde geval (Artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek.)
29 mei 2007
P.2007.0661.N
nr. 280
Ontvankelijkheid – Verzoek – Termijnen voor cassatieberoep – Kennisgeving van de
bekritiseerde beslissing.
Het verzoek om rechtsbijstand is, ofschoon het kort voor het verstrijken van de termijn
om zich tegen de bekritiseerde beslissing in cassatie te voorzien wordt ingeschreven op de
griffie van het Hof waardoor een advocaat bij het Hof in de onmogelijkheid verkeert
advies uit te brengen, niettemin ontvankelijk, aangezien de kennisgeving van de
bekritiseerde beslissing steunt op artikel 1030 van het Gerechtelijk Wetboek
6 september 2007
G.2007.0086.F
nr. 390

RECHTSMISBRUIK
Rechtsmisbruik bestaat erin dat een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de
grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam
persoon te buiten gaat (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
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16 november 2007

C.2006.0349.F

nr. 561

Overeenkomst – Geen afstand – Eenzijdige beëindiging.
Aangezien de eenzijdige beëindiging van een overeenkomst onherroepelijk leidt tot het
tenietgaan van die overeenkomst, heeft de partij die de overeenkomst beëindigt geen
enkel recht om hiervan af te zien; het ontbreken van een dergelijke afstand kan dus geen
rechtsmisbruik opleveren (Art. 1134 Burgerlijk Wetboek.)
3 december 2007
C.2006.0208.F
nr. 601

RECHTSPERSOONLIJKHEID
Aard – Beroepsvereniging – Akte van rechtspleging verricht door een advocaat –
Vermoeden van regelmatige lastgeving – Vordering in rechte.
Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die voor een
rechtscollege van de rechterlijke orde een akte van rechtspleging verricht en zich ertoe
beperkt te verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die genoegzaam
geïdentificeerd is door de opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn
maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het
bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben verkregen; dit vermoeden is
weerlegbaar, zodat een partij gerechtigd is op te werpen dat de beslissing om een akte van
rechtspleging te verrichten, niet is goedgekeurd door de organen van de rechtspersoon en
niet van hem uitgaat, maar de bewijslast rust op de partij die zulks betwist (Artikelen 440,
tweede lid, en 703 Gerechtelijk Wetboek.)
9 januari 2007
P.2006.1175.N
nr. 11

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Elementen waarop de rechter zijn beslissing steunt – Algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging – Recht op tegenspraak – Motivering.
Het recht op tegenspraak houdt ook in dat de rechter zijn beslissing niet mag laten steunen
op feitelijke gegevens die hij kent door eigen vaststelling of op persoonlijke ervaring,
waarvan hij slechts buiten de rechtszitting kennis heeft gekregen en die niet blijken uit de
materiële vaststellingen van processen–verbaal of uit andere bestanddelen van het dossier,
noch uit het onderzoek ter terechtzitting, zodat de partijen daarover geen tegenspraak
hebben kunnen voeren
13 februari 2007
P.2006.1533.N
nr. 84
Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte.
De kamer van inbeschuldigingstelling kan niet regelmatig beslissen dat er geen voldoende
bezwaren tegen een inverdenkinggestelde bestaan, terwijl zij de beschikking tot
verwijzing van de raadkamer dienaangaande bevestigt; een dergelijke tegenstrijdigheid
staat gelijk met het ontbreken van een reden
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Beraad – Toetsing van de wettigheid – Regelmatigheid – Magistraat die de leeftijdsgrens
heeft bereikt – Samenstelling van de zetel – Motiveringsplicht – Beginsel.
Artikel 149 van de Grondwet wordt geschonden door het arrest dat het Hof niet in staat
stelt de regelmatige samenstelling te toetsen van de zetel die over de zaak heeft
beraadslaagd, aangezien het niet vaststelt en uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag
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acht te slaan blijkt dat het beraad zou zijn beëindigd alvorens een van de magistraten de
uitoefening van zijn ambt heeft beëindigd omdat hij de leeftijdsgrens heeft bereikt (Art.
149 Grondwet 1994.)
15 februari 2007
C.2006.0020.F
nr. 93
Toetsing van de wettigheid – Burgerlijke zaken – Begrip – Arbeidsovereenkomst – Einde
– Dringende reden.
Het bestreden arrest is niet regelmatig met redenen omkleed wanneer het, zonder
uitspraak te doen over het bestaan of de zwaarwichtigheid van het feit dat aangevoerd
wordt tot staving van een ontslag om een dringende reden die de arbeidsovereenkomst
beëindigt, beslist dat een van de door de werkgever aan de werknemer verweten feiten
binnen de wettelijke termijn van drie dagen vóór de beëindiging is gepleegd, maar
verzuimt te vermelden dat, volgens het arbeidshof, hetzij de werkgever pas binnen de drie
dagen vóór het ontslag om dringende redenen voldoende kennis verworven heeft over de
feiten die dat ontslag verantwoorden, hetzij een van de feiten, die het arbeidshof dient op
te geven, zich binnen die termijn heeft voorgedaan (Art. 149 Grondwet 1994.)
12 maart 2007
S.2004.0162.F
nr. 132
Conclusie – Strafzaken.
Behoudens het geval dat in artikel 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is
bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat
het middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat
was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de
rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn
middelen mondeling zou hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de
rechter moet antwoorden
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Conclusie – Strafzaken.
In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht zijn
benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat aan
de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis
ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn
aangevoerd
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Motiveringsgebrek – Vaststelling van feiten door de rechter – Onwettige wetstoepassing
op die feiten.
De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door hem
vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek in de
zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid (Art. 149 Grondwet 1994.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Conclusie – Strafzaken.
In strafzaken is een geschrift van een partij of van haar raadsman, dat niet tijdens het
debat ter terechtzitting aan de rechter is voorgelegd, maar hem bij brief is toegezonden,
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter dient te antwoorden
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
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Motiveringsplicht – Burgerlijke zaken.
Wanneer de rechter alleen verwijst naar de redenen van een beschikking die geen verband
houdt met de zaak zonder opgave van de gronden ervan, stelt hij het Hof niet in staat de
wettigheidstoetsing uit te oefenen en leeft hij bijgevolg de motiveringsplicht niet na (Art.
149 Grondwet 1994.)
12 oktober 2007
C.2006.0055.F
nr. 478

GEEN CONCLUSIE
Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering – Straf.
Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van bijzondere
verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek is bepaald,
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht, door vast te stellen dat de
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring
en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij
toe te kennen, met redenen te omkleden.
25 april 2007
P.2006.1608.F
nr. 208
Bewijs verkregen in het buitenland – Bewijsvoering – Toetsing – Grenzen.
Bij gebrek aan daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet motiveren waarom hij
het in het buitenland verkregen bewijs regelmatig oordeelt
8 mei 2007
P.2007.0129.N
nr. 232
Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Strafvordering – Aanwijzing van de
wettelijke bepalingen.
Ieder veroordelend vonnis vermeldt de toegepaste wetsbepaling; om naar recht met
redenen te zijn omkleed moet het dus niet alleen opgave doen van de wettelijke bepaling
die een straf stelt op het als misdrijf omschreven feit maar ook van deze welke dat feit
strafbaar stelt (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, en 371
Wetboek van Strafvordering.)
23 mei 2007
P.2007.0405.F
nr. 268
Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Opeenvolgende wetten – Feiten onder
vigeur van de oude wet gepleegd – Feiten volgens de nieuwe wet omschreven.
Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de
omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd,
kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het feit ook
strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat hij de
bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven
en welke de straf bepalen (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste
lid, en 371 Wetboek van Strafvordering.)
23 mei 2007
P.2007.0405.F
nr. 268
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf –
Geldboete – Rechtvaardiging.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert,
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op
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het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Straf en strafmaat – Motivering – Keuze – Afzonderlijke redenen.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze
van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van
iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord
(Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Strafuitvoeringsrechtbank – Straffen van vrijheidsberoving van meer dan drie jaar –
Verwerping van het voorstel – Risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten –
Motivering – Vonnis – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is
veroordeeld verwerpt wegens het bestaan van tegenaanwijzingen in hoofde van de
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten,
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten
gaat (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
13 juni 2007
P.2007.0704.F
nr. 325
Opgave van de wetsbepalingen – Strafvordering – Veroordelende beslissing.
In strafzaken moet ieder veroordelend vonnis, om naar het voorschrift van artikel 149
Grondwet en van de artikelen 163, eerste lid, 195, eerste lid, of 371 Wetboek van
Strafvordering, met redenen te zijn omkleed, niet alleen opgave doen van de
wetsbepalingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die de
bestanddelen omschrijven van het misdrijf waaraan de beschuldigde schuldig wordt
verklaard (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van
Strafvordering.)
25 september 2007
P.2007.0420.N
nr. 430
Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse
stukken.
De veroordelende beslissing voor een fiscale valsheid of gebruik moet de bepalingen van
het Wetboek van Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten
vermelden die de dader heeft overtreden of heeft willen overtreden (Art. 149 Grondwet
1994; Artikelen 195, eerste lid, en 371 Wetboek van Strafvordering; Artikelen 449 en
450, eerste lid Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
25 september 2007
P.2007.0420.N
nr. 430
Motivering van de straf en van de strafmaat.
De strafrechter moet alleen voldoen aan de bijzondere motiveringsplicht, voorgeschreven
bij artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, in zoverre hij een straf wil
opleggen die hij niet dient uit te spreken
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9 oktober 2007

P.2007.0578.N

nr. 464

Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden – Strafvordering.
De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt.
7 november 2007
P.2007.0993.F
nr. 532
Onrechtmatig verkregen bewijs – Bewijsvoering – Bewijsuitsluiting – Beoordeling door
de rechter – Motivering – Vereiste – Bewijs – Toelaatbaarheid.
Niet naar recht verantwoord is het oordeel van de rechter dat een onrechtmatig verkregen
bewijs niet ontvankelijk is zonder dat uit zijn motieven blijft dat hij dit oordeel getoetst
heeft aan de criteria of door de begane onregelmatigheid, hetzij de bewijsverkrijging is
aangetast door een gebrek waardoor de betrouwbaarheid ervan wegvalt of waardoor het
recht op een eerlijk proces in gevaar wordt gebracht, waarbij hij, onder meer, één of het
geheel van de omstandigheden in afweging kan nemen 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; dit is het geval wanneer de
rechter oordeelt dat de bewijsmiddelen die het gevolg zijn van een onregelmatige
huiszoeking in een loods niet ontvankelijk zijn op de enkele grond dat de verhuurder van
de loods geen toestemming kon geven voor die zoeking en een slotenmaker gevorderd
werd om toegang te verschaffen tot de loods.
4 december 2007
P.2007.1302.N
nr. 613

OP CONCLUSIE
Veroordelend arrest op de strafvordering – Eindarrest – Motivering – Hof van assisen.
Het veroordelend arrest van het hof van assisen is, ook wat de schuld betreft, regelmatig
met redenen omkleedt wanneer het de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft
geantwoord op de vragen over de ten laste gelegde misdrijven die in de bewoordingen van
de wet zijn omschreven en waarvan alle bestanddelen zijn aangegeven
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Artikel 342 Sv. – Verklaring van de jury – Hof van assisen.
Overeenkomstig artikel 342 Wetboek van Strafvordering moeten de gezworenen geen
rekenschap geven van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen,
moeten zij geen bijzondere regels in acht nemen om uit te maken of een bewijs volkomen
en genoegzaam is en welk hun oordeel is over de tegen de beschuldigde aangevoerde
bewijzen en zijn middelen van verdediging, en dienen zij ten slotte hun beslissing over de
schuld niet te motiveren.
30 januari 2007
P.2006.1390.N
nr. 55
Verplichting erop te antwoorden – Tegenstrijdige conclusies – Strafvordering.
De rechter is niet verplicht te antwoorden op tegenstrijdige conclusies
7 februari 2007
P.2006.1491.F

nr. 72
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Artikel 149 – Waarde van de redenen – Grondwet.
Artikel 149, Grondwet verplicht de rechter alleen een vormvereiste na te leven dat geen
verband houdt met de waarde van het antwoord op de conclusie
7 februari 2007
P.2005.1024.F
nr. 73
Aard – Rechtspleging – Gevolg – Verschijning – Geen verschijning – Herneming voor een
andere zetel – Conclusie neergelegd – Heropening van het debat.
Wanneer een partij op de inleiding is verschenen of een schriftelijke verklaring van
verschijning heeft gedaan en vervolgens conclusies heeft neergelegd, hetzij ter griffie,
hetzij ter zitting, is de rechtspleging op tegenspraak, ook wanneer zij niet verschijnt op
een latere zitting waarop de zaak is bepaald of waartoe zij is verdaagd en dient de rechter
op die conclusies te antwoorden (Artikelen 728, 729 en 804 Gerechtelijk Wetboek.)
9 februari 2007
D.2006.0002.N
nr. 79
Vaststelling – Bestaan
Onderzoeksgerechten.

van

bezwaren

–

Regeling

van

de

rechtspleging

–

De wetgever heeft zich op de leden van de onderzoeksgerechten verlaten teneinde te
oordelen of er al dan niet voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn
verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht
hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen enkele
wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling die een beslissing van
buitenvervolgingstelling bevestigt, om de redenen op te geven waarom zij de bezwaren
onvoldoende acht ofschoon de conclusie van de burgerlijke partij het feitelijk bestaan van
dergelijke bezwaren aanvoert
14 februari 2007
P.2006.1594.F
nr. 91
Conclusies.
De rechter moet niet antwoorden op stukken die geen conclusie uitmaken
9 mei 2007
P.2006.1661.F

nr. 234

Antwoord op het verweermiddel.
De rechter hoeft niet te antwoorden op het argument dat tot staving van een
verweermiddel wordt aangevoerd maar dat geen afzonderlijk middel vormt (Art. 149
Grondwet 1994.)
16 november 2007
C.2006.0205.F
nr. 559

REGELING VAN RECHTSGEBIED
STRAFZAKEN
Veroordeling door correctionele rechtbank – Hoger beroep – Rechtstreekse dagvaarding
wegens wanbedrijf – Herkwalificatie van de feiten in misdaad – Arrest waarbij het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart – Verzoek tot regeling van rechtsgebied –
Gegrondheid.
De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat, na rechtstreekse
dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie, een veroordeling
tot een correctionele straf uitspreekt en het arrest van het hof van beroep dat, na
herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart, geeft geen
aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een rechter een
andere als bevoegd aanwijst en deze zich onbevoegd verklaart rijst een negatief
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bevoegdheidsconflict en kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden
gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek van
Strafvordering
9 januari 2007
P.2006.1467.N
nr. 14
Negatief bevoegdheidsconflict.
De tegenstrijdigheid tussen het vonnis van de correctionele rechtbank dat, na rechtstreekse
dagvaarding uit hoofde van een wanbedrijf door het openbaar ministerie, een veroordeling
tot een correctionele straf uitspreekt en het arrest van het hof van beroep dat, na
herkwalificatie van de feiten in een misdaad, zich onbevoegd verklaart, geeft geen
aanleiding tot de regeling van rechtsgebied door het Hof; alleen wanneer een rechter een
andere als bevoegd aanwijst en deze zich onbevoegd verklaart rijst een negatief
bevoegdheidsconflict en kan bij het Hof een verzoek tot regeling van rechtsgebied worden
gedaan overeenkomstig de rechtspleging bepaald in artikel 525 en volgende Wetboek van
Strafvordering
9 januari 2007
P.2006.1467.N
nr. 14
Veroordeling door correctionele rechtbank – Hoger beroep – Rechtstreekse dagvaarding
wegens wanbedrijf – Herkwalificatie van de feiten in misdaad – Arrest waarbij het hof
van beroep zich onbevoegd verklaart.
Er rijst geen bevoegdheidsconflict wanneer, na rechtstreekse dagvaarding uit hoofde van
een wanbedrijf door het openbaar ministerie, de correctionele rechtbank een veroordeling
wegens dat wanbedrijf uitspreekt, en de appelrechter, na de feiten te hebben
geherkwalificeerd in een misdaad, zich onbevoegd verklaart om van dat
geherkwalificeerd misdrijf kennis te nemen omdat het niet behoort tot de misdrijven
waarvan hij overeenkomstig de wet kennis mag nemen, maar die kennisneming toekomt
aan een ander rechter; de omstandigheid dat het de rechter in hoger beroep is die deze
onbevoegdheidsverklaring uitspreekt, doet daaraan niet af, daar zijn uitspraak maar in de
plaats van het beroepen vonnis treedt (Artikelen 525 e.v. Wetboek van Strafvordering.)
9 januari 2007
P.2006.1467.N
nr. 14
Aanneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie – Beschikking
tot verwijzing – Motivering – Verzachtende omstandigheden – Raadkamer –
Correctionalisering.
Door zonder voorbehoud de redenen van de vordering van het openbaar ministerie aan te
nemen kan de raadkamer de reden van de correctionalisering overnemen, namelijk het
ontbreken van een eerdere veroordeling tot een criminele straf, hetwelk verzachtende
omstandigheden oplevert die de verwijzing van de zaak naar de correctionele rechtbank
verantwoorden.
21 maart 2007
P.2007.0213.F
nr. 148
Feit niet meer onderworpen aan het
Onbevoegdverklaring door het vonnisgerecht.

oordeel

van

het

vonnisgerecht

–

Een feit dat niet meer onderworpen is aan het oordeel van het vonnisgerecht, ook al betrof
het een misdaad die aanvankelijk op onjuiste wijze door het onderzoeksgerecht naar de
correctionele rechtbank was verwezen, kan geen aanleiding geven tot een
onbevoegdverklaring door dat vonnisgerecht, zodat het Hof, beslissende tot regeling van
rechtsgebied, de beslissing van het vonnisgerecht vernietigt.
12 juni 2007
P.2007.0318.N
nr. 321
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Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten –
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang –
Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak bij de
rechter.
Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren,
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn
24 oktober 2007
P.2007.1238.F
nr. 503
Voorwaarden – Geschil over rechtsmacht – Tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen
wat de bevoegdheid betreft.
Het geschil over rechtsmacht dat tot regeling van rechtsgebied leidt, veronderstelt een
tegenstrijdigheid tussen twee beslissingen over de bevoegdheid; een dergelijk geschil kan
niet bestaan tussen de beschikking tot verwijzing naar de correctionele rechtbank en het
vonnis van onbevoegdheid van een politierechtbank waarbij de raadkamer de zaak niet
aanhangig heeft gemaakt.
5 december 2007
P.2007.1329.F
nr. 618
Bevoegdheid – Hof van Cassatie.
In de gevallen die bij de artikelen 526 tot 539 Sv. zijn bepaald, dient het Hof van Cassatie
het rechtsgebied te regelen en staat het bijgevolg aan dat Hof om te verklaren of de
voorwaarden daartoe verenigd zijn.
5 december 2007
P.2007.1329.F
nr. 618

SAMENHANG
Rechter – Tekortkomingen – Begrip – Rechterlijke tucht.
Er bestaat samenhang wanneer tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant en
zijn korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van het
gerecht aan het licht brengen
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
Verschillende akten van aanhangigmaking – Wettigheid – Bevoegd voor bepaalde feiten –
Beslissing van onbevoegdheid voor het geheel – Vaststelling van de samenhang –
Strafzaken – Grondslag – Onbevoegd voor andere feiten – Aanhangigmaking van de zaak
bij de rechter.
Wanneer bij een vonnisgerecht door verschillende akten van aanhangigmaking feiten zijn
aanhangig gemaakt waarvan sommige wel en andere niet tot zijn bevoegdheid behoren,
kan dat gerecht zich niet wettig onbevoegd verklaren voor de gehele zaak, als het zelf
vaststelt dat die verschillende feiten samenhangend zijn
24 oktober 2007
P.2007.1238.F
nr. 503

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Getuige – Testament bij openbare akte – Huisbediende van de notaris.
Het verbod om als getuige van een testament bij openbare akte genomen te worden,
beperkt zich niet tot de huisbedienden met een nauwe band van afhankelijkheid t.a.v. de
notaris en tot de daarin bedoelde personen. (Art. 10, tweede lid Wet 25 ventôse jaar XI op
het notarisambt; Art. 975, vóór de opheffing ervan bij Wet 4 mei 1999 Burgerlijk
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Wetboek.)
29 januari 2007

C.2004.0606.F

nr. 53

Mogelijkheid – Herroeping wegens ondankbaarheid – Schenking bij huwelijkscontract.
Een schenking van toekomstige goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige
goederen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan kan worden herroepen wegens
ondankbaarheid (Artikelen 953, 955 en 959 Burgerlijk Wetboek.)
9 februari 2007
C.2006.0263.N
nr. 78
Bijlage – Schenking van roerende goederen – Staat van schatting – Aard van de regel –
Verzuim.
De regel dat een staat van schatting moet worden gehecht aan de minuut van de schenking
van roerende goederen is een formaliteit die verband houdt met het plechtig karakter van
de schenking; het verzuim van die formaliteit is een gebrek dat de schenker niet kan
verhelpen door enige akte van bevestiging; het heeft tot gevolg dat de schenking, die
nietig is naar de vorm, opnieuw moet worden gedaan en dat een latere akte niet kan
gelden als schattingsakte (Artikelen 948 en 1339 Burgerlijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2005.0071.F
nr. 118
Schenking – Opheffing – Herroeping wegens geboorte van kinderen – Burgelijke
Wetboek.
Het behoud van de algemene grond tot herroeping van een schenking wegens geboorte
van kinderen zoals formeel nog bepaald in artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek, is
onverenigbaar met de opheffing van de artikelen 960 tot 966 van dit wetboek (Art. 953
Burgerlijk Wetboek.)
7 mei 2007
C.2006.0145.N
nr. 226

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevaartuigen – Kapitein – Loods – Band.
De loods die, krachtens artikel 5, eerste lid, van de wet van 3 november 1967, optreedt als
de raadgever van de kapitein, die, naar luid van dezelfde bepaling, alleen meester is over
de leiding en de manoeuvres van het vaartuig, staat niet onder diens gezag en toezicht
(Artikelen 3 en 5 Wet 3 nov. 1967; Artikelen 46, §§ I en II, 1°, 58, 64, 67, en 251, §§ 3 en
7 Wet 21 aug. 1879 op de zee– en binnenvaart; Art. 5 Wet 5 juni 1928; Art. 17 Reglement
20 mei 1843 tussen Belgie en Nederland voor de uitvoering van artikelen 9 en 10 van het
verdrag van 19 april 1839, en van het Hoofdstuk II, Afdelingen I, II, III en IV van het
verdrag van 15 nov. 1842.)
21 september 2007
C.2005.0422.F
nr. 423
Zeevaartuigen – Herstel – Staat – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods –
Aansprakelijkheid – Schade.
Aangezien de loods deel uitmaakt van een dienst die door de Staat wordt ingericht en
onder de uitsluitende bevoegdheid van de Staat valt, volstaat de fout van de loods om de
aansprakelijkheid in het gedrang te brengen van de Staat, waarvan de eiser de opvolger is
(Artikelen 1382, 1383 en 1384 Burgerlijk Wetboek.)
21 september 2007
C.2005.0422.F
nr. 423
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Ontheffing – Toepasselijkheid – Loodsen – Dokloodsen – Aansprakelijkheid.
De ontheffing van de aansprakelijkheid heeft betrekking op elke organisator van een
loodsdienst, ongeacht of deze door de Staat dan wel door een andere instantie wordt
georganiseerd; aldus heeft de opheffing van de aansprakelijkheid ook betrekking op het
loodsen van zeevaartuigen in waterwegen die niet tot de uitsluitende bevoegdheid van de
Staat behoren, zoals het loodsen binnen de havendokken (Artikelen 3 en 3bis Wet 3 nov.
1967.)
20 december 2007
C.2006.0045.N
nr. 648

SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN
ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
ONOPZETTELIJK DODEN
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Onopzettelijk doden.
De rechter die kennis neemt van een telastelegging onopzettelijk doden, dient, om te
onderzoeken waarin het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg bestaat, alle fouten in
aanmerking te nemen die dat gebrek kunnen uitmaken
12 september 2007
P.2007.0804.F
nr. 402
Gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Fout.
Het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg dat in art. 418, Strafwetboek wordt bedoeld,
houdt alle mogelijke fouten in, hoe licht ook
12 september 2007
P.2007.0804.F
nr. 402
Onopzettelijk doden door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg – Artikel 419bis
Strafwetboek – Oorzakelijk verband tussen de fout en het ongeval – Bestanddelen van het
misdrijf.
Artikel 419bis Strafwetboek, dat is opgeheven bij de wet van 20 juli 2005, die op 31
maart 2006 in werking is getreden, straft elke weggebruiker die door gebrek aan
voorzichtigheid of voorzorg een verkeersongeval veroorzaakt dat iemands dood tot gevolg
heeft; in tegenstelling tot artikel 419 van het voormelde wetboek moet het oorzakelijk
verband dat volgens deze bepaling is vereist, niet alleen bestaan tussen de fout en het
overlijden maar ook en vooral tussen de fout en het ongeval zelf (Artikelen 419bis oud en
419, tweede lid, nieuw Strafwetboek.)
31 oktober 2007
P.2007.0931.F
nr. 520

OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN
OPZETTELIJK DODEN
Gevolg – Slagen die geen verwondingen veroorzaken.
Het toebrengen van slagen hoeft geen verwondingen tot gevolg te hebben, zodat ook
wanneer er geen letsels of verwondingen zijn, een veroordeling wegens opzettelijke
slagen kan worden uitgesproken (Artikelen 392 en 398, eerste lid Strafwetboek.)
30 januari 2007
P.2006.1417.N
nr. 56
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SOCIALE ZEKERHEID
WERKNEMERS
Bewijslast – Gezag – Bewijs – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Arbeidsovereenkomst.
Wanneer de partijen hun verhouding kwalificeren als de uitvoering van zelfstandige
arbeid door de ene in opdracht van de andere, schept dit geen vermoeden van het bestaan
van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid; wanneer de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid in dit geval socialezekerheidsbijdragen voor werknemers opvordert,
moet hij het bestaan van een arbeidsovereenkomst bewijzen, wat inhoudt dat het bewijs
zal dienen te worden geleverd dat de arbeid uitgevoerd werd onder het gezag van de
opdrachtgever–werkgever; zodoende wordt de bewijslast van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid niet verzwaard: deze dienst dient louter het bewijs te leveren van het werkelijk
bestaan van een arbeidsovereenkomst wanneer hij op die basis socialezekerheidsbijdragen
opvordert. Evenmin wordt in deze bewijsregeling een bijzondere waarde gehecht aan de
kwalificatie van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid, die geveinsd
kan zijn. In zoverre de gegevens die aangevoerd worden om de gezagsrelatie te staven
ook passen in het kader van een overeenkomst tot uitvoering van zelfstandige arbeid en
dus daarmee niet onverenigbaar zijn, zijn deze gegevens gewoonweg geen sluitend bewijs
van een gezagsrelatie in het kader van een arbeidsovereenkomst (Artikelen 2 en 3 Wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten; Artikelen 1315 en 1321 Burgerlijk
Wetboek.)
5 februari 2007
S.2006.0024.N
nr. 66
Voorschotten van bijdragen – Foutieve inschatting van de verschuldigde bedragen –
Ontoereikende betaling.
Wanneer de werkgever gebruik maakt van de hem in artikel 34, tweede lid, geboden
mogelijkheid om als voorschot een lager bedrag te betalen dan het bedrag van 30 procent
van de bijdragen verschuldigd voor het voorlaatste vervallen kwartaal, en een voorschot
betaalt gelijk aan 30 procent van de vermoedelijke bijdragen van het lopende kwartaal en
nadien blijkt dat het door de werkgever betaalde voorschot minder bedraagt dan 30
procent van de effectief verschuldigde bijdragen van het lopende kwartaal, en aldus
ontoereikend is, houdt dit in dat de werkgever zijn verplichtingen niet is nagekomen in de
zin van artikel 54bis Uitvoeringsbesluit R.S.Z.–wet 1969 (Artikelen 34, tweede lid en
54bis KB 28 nov. 1969.)
17 september 2007
S.2006.0084.N
nr. 410
Brugpensioen – Aanvullende vergoeding – CAO – Leeftijdsvoorwaarde – Toepassing.
Indien een bepaling in een collectieve arbeidsovereenkomst als voorwaarde om aanspraak
te kunnen maken op de daarin bepaalde aanvullende vergoeding, stelt dat het
brugpensioen ingaat na het bereiken van de leeftijd van 58 jaar, zonder daarbij als vereiste
te stellen dat het ingaat voor het bereiken van de leeftijd van 60 jaar, voldoet een
werknemer van wie het brugpensioen ingaat op de leeftijd van 60 jaar aan de in de C.A.O.
bedoelde leeftijdsvoorwaarde (Artikelen 2, eerste lid, 4, eerste lid, en 6, eerste lid KB 22
juni 2003 waarbij algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst
van 19 sept. 2001, gesloten in het P.C. voor de maatschappijen voor hypothecaire
leningen, sparen en kapitalisatie, betr. het conventioneel brugpensioen.)
29 oktober 2007
S.2006.0085.N
nr. 512
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Economische
verwevenheid – Toepassing.
De omstandigheid dat de uitoefening van een zelfde economische activiteit, na de
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stopzetting ervan door een entiteit, slechts na onderbreking van enkele maanden door een
andere entiteit wordt verder gezet, sluit het bestaan van een economische verwevenheid
tussen beide entiteiten niet uit. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988.)
12 november 2007
S.2006.0108.N
nr. 545
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Sociale
verwevenheid – Toepassing.
Wanneer de enige werknemers van de entiteit, die de economische activiteit verder zet,
voorheen tewerkgesteld waren bij de entiteit die deze economische activiteit aanvankelijk
uitoefende, sluit de enkele omstandigheid dat er tussen de opeenvolgende tewerkstelling
door de ene en de andere entiteit een tijdspanne verloopt, het bestaan van een sociale
verwevenheid tussen de beide entiteiten niet uit. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec.
1988.)
12 november 2007
S.2006.0108.N
nr. 545
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Sociale en
economische verwevenheid.
Voor de toepassing van artikel 117, § 2, van de Programmawet van 30 december 1988,
volstaat niet dat wordt vastgesteld dat voldaan is aan de filosofie van dit artikel, maar
dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van
sociale en economische criteria en moet nagegaan worden of de entiteit waarin de nieuw
in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is
met de entiteit waarin, in de loop van de twaalf maanden voorafgaand aan zijn
indienstneming, een werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt (Art. 117, § 2
Programmawet 30 dec. 1988.)
12 november 2007
S.2006.0108.N
nr. 545
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering.
Uit artikel 117, § 2, van de Programmawet van 30 december 1988 volgt dat een nieuwe
indienstneming geen recht geeft op de bedoelde bijdragevermindering wanneer zij niet
gepaard gaat met enige reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische
bedrijfseenheid. (Art. 117, § 2 Programmawet 30 dec. 1988.)
12 november 2007
S.2006.0108.N
nr. 545
Aard – Inhouding – Geen storting – Bijslag – Niet geregistreerde aannemer – R.S.Z. –
Hoofdelijke aansprakelijkheid – Storting.
Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij iedere
betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde
bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens de
door de Koning bepaalde modaliteiten, en wie die storting niet verricht heeft, is aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het
te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang
voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de
sociale zekerheid berokkende schade, zodat deze een burgerlijk karakter heeft (Art.
30bis, § 3, derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 november 2007
S.2006.0075.F
nr. 565
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Netto aangroei
van het personeelsbestand – Statuut van de werknemer of aard van het verrichte werk –
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Toepassing.
Uit de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30
december 1988 volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft op de bedoelde
bijdragevermindering wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële
werkgelegenheidsschepping en dat de vereiste netto–aangroei van het personeelsbestand
wordt beoordeeld aan de hand van het totaal aantal door de werkgever tewerkgestelde
werknemers en de door hem aangegeven loonmassa aan 100 procent, zonder dat hierbij
enig onderscheid wordt gemaakt naar gelang het statuut van de werknemers of de aard
van het door hen verrichte werk (Artikelen 115, 115bis en 116 Programmawet 30 dec.
1988.)
10 december 2007
S.2007.0036.N
nr. 623
Werkgevers – Zelfde technische bedrijfseenheid – Bijdragevermindering – Vervangen van
een werknemer.
In acht genomen de door de wetgever beoogde reële werkgelegenheidsschepping en het
feit dat deze beoordeeld wordt zonder dat hierbij een onderscheid wordt gemaakt naar
gelang het statuut van de werknemers of de aard van het door hen verricht werk, is er
sprake van vervanging in de zin van artikel 117, § 2 van de Programmawet van 30
december 1988, ook indien de nieuw in dienst genomen werknemer een ander statuut
heeft of een werk van een andere aard verricht dan de voorheen in dezelfde technische
bedrijfseenheid tewerkgestelde werknemer in wiens plaats hij komt. (Art. 117, § 2
Programmawet 30 dec. 1988.)
10 december 2007
S.2007.0036.N
nr. 623

ZELFSTANDIGEN
Beroepsinkomsten – In aanmerking te nemen beroepsinkomsten – Sociaal statuut –
Administratie der Directe Belastingen – Bijdragen – Berekening.
De beroepsinkomsten waarop de bijdragen van de verzekeringsplichtige zelfstandigen
berekend worden, zijn krachtens de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen m.n.
samengesteld uit de beroepsinkomsten die door de administratie der directe belastingen
zijn meegedeeld; het arbeidsgerecht kan het bedrag van die aldus meegedeelde
beroepsinkomsten niet betwisten, evenmin als de omschrijving van die inkomsten op
grond waarvan de belasting ten kohiere is gebracht (Art. 11, §§ 1 en 2, eerste en zesde lid
KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
Art. 33 KB 19 dec. 1967.)
22 oktober 2007
S.2006.0005.F
nr. 498

SPORT
Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar –
Beroep bij de politierechtbank – Sportwedstrijden – Tussenkomst tot het verkrijgen van
een veroordeling – Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid.
De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, §
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.)
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23 april 2007

C.2004.0347.N

nr. 201

Aard – Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde
ambtenaar – Beroep bij de politierechtbank – Sportwedstrijden – Inbreuken – Veiligheid.
De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van
een administratieve sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij voetbalwedstrijden
beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet gelijk met een beroep in de zin van de
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artikelen 26, § 1, eerste lid, en 31,
§ 1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Artikelen 601ter, 3°, 616, en 1050 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2004.0347.N
nr. 201
Aard – Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde
ambtenaar – Beroep bij de politierechtbank – Inbreuken – Veiligheid.
De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het opleggen van
een administratieve sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij voetbalwedstrijden
beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet gelijk met een beroep in de zin van de
artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artikelen 26, § 1, eerste lid, en 31,
§ 1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Artikelen 601ter, 3°, 616, en 1050 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2004.0347.N
nr. 201
Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar –
Beroep bij de politierechtbank – Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling –
Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid.
De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, §
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2004.0347.N
nr. 201
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
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26 juli 2007

P.2007.0521.N

nr. 359

Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet.
De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied; de
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen,
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft,
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie.
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Gevolg – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing.
Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden,
maar enkel disciplinair worden gestraft. (Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44,
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Dopingdecreet – Toepassingsgebied – Drugwet.
De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: de
Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de
invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het afleveren en het
aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en
antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot die stoffen
terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars betreft,
namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van de
sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een
sportmanifestatie
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
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P.2007.0778.N

nr. 528

Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk – Disciplinaire bestraffing – Strafrechtelijke
vervolging.
Wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan
een sportmanifestatie, zich schuldig maakt aan dopingpraktijken of daarmee
gelijkgestelde praktijken, kan hij voor die feiten niet strafrechtelijk vervolgd worden,
maar enkel disciplinair worden gestraft (Artikelen 2, 3° en 6°, 21, § 2, 2°, 43, 3° en 44,
eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528

STAAT
Gemeenschap en Gewest – Overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat –
Internationale culturele samenwerking – Grenzen.
De overneming van de rechten en verplichtingen van de Staat, die beperkt is tot de bij de
wet van 8 augustus 1988 aan de gemeenschappen en gewesten overgedragen
bevoegdheden, strekt zick niet uit tot de verplichtingen die bijzondere wettelijke
bepalingen voor 31 december 1988 rechtstreeks aan de gewesten en gemeenschappen
hebben toegekend, en derhalve evenmin tot de verplichtingen die verband houden met de
internationale culturele samenwerking en waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn
geworden op grond van artikel 59bis, § 2, 3°, van de Grondwet. (Art. 27, §3, 3° Wet 27
juli 1971; Art. 61, §1 Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en Gewesten.)
14 december 2007
C.2005.0469.F
nr. 633

STEDENBOUW
ALGEMEEN
Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken
betreffende een administratieve procedure – Verjaring – Stuiting – Strafvordering.
Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel
informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering
kan worden gestuit (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165

VERKAVELING
Verkavelingsvergunning – Uitvoerbaarheid – Schorsing.
Een door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende
verkavelingsvergunning kan door de gemachtigde ambtenaar worden geschorst en wordt
pas uitvoerbaar indien de aanvrager binnen veertig dagen na ontvangst van de vergunning
geen beslissing tot schorsing ter kennis is gebracht. (Artikelen 45, 46, 54, § 2 en 57, § 1
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476
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Kenmerken – Beslissing over de wegen.
De beslissing van de gemeenteraad over de aanleg van nieuwe wegen of de tracéwijziging
van bestaande wegen maakt deel uit van de procedure die dient gevolgd te worden voor
het verlenen van een verkavelingsvergunning die de aanleg of wijziging van wegen
inhoudt en is een component van het besluitvormingsproces dat leidt tot het verlenen van
die vergunning. (Art. 57bis, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476
Vergunningsprocedure – Hoofdelementen.
De hoofdelementen voor de procedure van een verkavelingsvergunning zijn dezelfde als
deze van een bouwvergunning. (Artikelen 45, 46, 48, 53, 54, 55 en 57, § 1, eerste lid Wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476
Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht.
Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit (Artikelen 45,
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476

BOUWVERGUNNING
Vermoeden van vergunning – Afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register –
Tegenbewijs.
Uit de wettelijke bepaling die voorziet dat constructies, waarvan door enig
bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de
Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van het
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, in het vergunningenregister de vermelding
krijgen dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden
beschouwd, indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, volgt niet
dat de afwezigheid van vermelding in het gemeentelijk register van bouwaanvragen en
bouwvergunningen daterend van voor het vergunningenregister ingevoerd door artikel 96,
§ 1, van het Stedenbouwdecreet 1999 in geen geval als bewijs in aanmerking kan worden
genomen. (Art. 96, § 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536
Aard – Vermoeden van vergunning.
Het in het vergunningenregister te vermelden vermoeden dat constructies, waarvan door
enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van
de Stedenbouwwet maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling van

– 297 –
het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, als vergund moeten worden beschouwd,
indien de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens
getuigenverklaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces–
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, is een
weerlegbaar vermoeden van vergunning, met mogelijkheid van tegenbewijs door de
overheid, die hiertoe alle middelen, behoudens getuigenbewijs, kan aanwenden. (Art. 96,
§ 4, tweede lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536

SANCTIES
Bevel tot staking.
Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146,
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
18 mei 2007
C.2006.0567.N
nr. 260
Bevel tot staking – Doel.
Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146,
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
18 mei 2007
C.2006.0567.N
nr. 260
Aard – Administratieve geldboete – Ontbreken – Overtreding van een bekrachtigd
stakingsbevel – Verplichte vermeldingen in het proces–verbaal.
De vermeldingen die op grond van artikel 2, §2, 3° en 4°, B. Vl. Reg. van 28 april 2000
moeten worden opgenomen in het proces–verbaal dat een inbreuk op een bekrachtigd
stakingsbevel vaststelt, zijn niet voorgeschreven op straffe van nietigheid; hun
afwezigheid kan slechts tot nietigheid van dit proces–verbaal of van de daaropvolgende
beslissing van de rekenplichtige tot het opleggen van een administratieve geldboete leiden
indien de rechter vaststelt dat de overtreder, in wiens belang deze vormvereisten zijn
voorgeschreven, in zijn belangen is geschaad. (Art. 156 Stedenbouwdecreet 1999 Decr.
van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening;
Art. 2, § 2, 3° en 4° B. Vl. Reg. 28 april 2000.)
13 september 2007
C.2006.0311.N
nr. 404
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Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg – Stakingsbevel – Vordering tot opheffing –
Kort geding – Beoordelingsbevoegdheid.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, die in kort geding uitspraak doet over
een vordering tot opheffing van een stakingsbevel, beslist ten gronde. (Art. 154, laatste lid
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
8 november 2007
C.2006.0624.N
nr. 536
Regularisatievergunning in behandeling.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat een stedenbouwmisdrijf niet kan worden
gestraft zolang niet is beslist over een regularisatieaanvraag
13 november 2007
P.2007.0798.N
nr. 546
Strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken – Artikel 146, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003 – Ruimtelijk
kwetsbare gebieden – Agrarische gebieden met bijzondere waarde en ermee vergelijkbare
gebieden – Landschappelijk waardevol agrarisch gebied – Toepassing.
Een landschappelijk waardevol agrarisch gebied waarin overeenkomstig artikel 15.4.6.1
van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen, beperkingen gelden met het
doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen, en waarbij
handelingen en werken in overeenstemming met de in grondkleur aangegeven
bestemming enkel mogen worden uitgevoerd voor zover zij de schoonheidswaarde van
het landschap niet in gevaar brengen, geldt als agrarisch gebied met een bijzondere
waarde of een ermee vergelijkbaar gebied, en behoort derhalve tot de limitatief
opgesomde ruimtelijk kwetsbare gebieden, zoals bedoeld in artikel 146, vierde lid,
Stedenbouwdecreet 1999
13 november 2007
P.2007.0798.N
nr. 546
Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – Verjaring
– Termijn – Aanvang.
Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning (Art.
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
13 november 2007
P.2007.0961.N
nr. 549
Mogelijkheid tot het verkrijgen van een regularisatievergunning in de toekomst.
De omstandigheid dat door het eventueel verkrijgen van een regularisatievergunning in de
toekomst geen inbreuk meer zou bestaan, noch een strijdigheid van belangen, neemt niet
weg dat het misdrijf bestaat en de rechter vermag de straf te bepalen zonder rekening te
houden met een nog niet verkregen regularisatievergunning
13 november 2007
P.2007.0798.N
nr. 546
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HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN
MEERWAARDE
Aard – Herstelvordering.
Het zakelijk karakter van de vordering tot herstel inzake stedenbouw heeft tot gevolg dat,
onverminderd de toepassing van artikel 160 Stedenbouwdecreet 1999, ook de mede–
eigenaar die bij het geding over de vordering tot herstel niet werd betrokken en aan wie de
herstelvordering voorafgaandelijk niet werd medegedeeld, de gevolgen dient te ondergaan
die uit het vonnis voortvloeien en bijgevolg de uitvoering ervan dient te gedogen
(Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
6 februari 2007
P.2006.1286.N
nr. 68
Herstelvordering – Mede–eigenaar – Geding over de vordering tot herstel – Mede–
eigenaar niet bij het geding betrokken – Vordering voorafgaandelijk niet aan de mede–
eigenaar medegedeeld.
De omstandigheid dat de mede–eigenaar niet bij het geding over de vordering tot herstel
inzake stedenbouw werd betrokken en dat de vordering hem voorafgaandelijk niet werd
medegedeeld schendt op zich het door artikel 6 EVRM bepaalde recht van toegang tot een
rechtbank niet; bij wijze van tijdig derdenverzet kan de mede–eigenaar tegen die
vordering verweer voeren en daarbij zijn rechtmatige belangen voor de rechter doen
gelden. (Artikelen 149, §§ 1, 2, 3 en 4, en 160, vijfde lid Decr. Vl. Parlement 18 mei
1999; Art. 6.1 EVRM.)
6 februari 2007
P.2006.1286.N
nr. 68
Aard – Omschrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf – Pleegvorm –
Herstelvordering.
De pleegvorm van artikel 149, § 4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt
dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het
misdrijf vermeldt, en dat een recent uittreksel uit het plannenregister wordt bijgevoegd, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel (Art. 149, §§ 1, 2 en 4
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Aard – Pleegvorm – Voeging van een recent uittreksel uit het plannenregister –
Herstelvordering.
De pleegvorm van artikel 149, § 4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt
dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het
misdrijf vermeldt, en dat een recent uittreksel uit het plannenregister wordt bijgevoegd, is
niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel (Art. 149, §§ 1, 2 en 4
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur die optreedt in naam van het Vlaamse Gewest –
Vermelding in de vordering – Vereiste – Herstelvordering.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur
uitdrukkelijk in de vordering tot herstel zou vermelden dat hij optreedt namens het
Vlaamse Gewest. (Art. 149, §§ 1 en 2 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
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3 april 2007

P.2006.1586.N

nr. 165

Aard – Herstelmaatregelen – Herstelvordering uitgeoefend door het openbaar ministerie
– Doel.
De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet bedoelde herstelmaatregelen, die een
civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding of
teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is
ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad; dit geldt evenzeer wanneer de
herstelvordering door het openbaar ministerie wordt benaarstigd (Art. 149, § 1
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Bevel tot staking – Vonnis dat het herstel beveelt – Uitvoering – Herstel van plaats in de
vorige staat.
Het bevel tot onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen of van het gebruik
dat door de bevoegde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie
mondeling ter plaatse kan worden gegeven wanneer zij vaststellen dat dit werk, deze
handelingen of de wijzigingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146,
Stedenbouwdecreet 1999, is een preventieve maatregel; de enkele reden dat een herstel
voordien met het oog op de goede ruimtelijke ordening bij vonnis werd bevolen, kan het
bevelen van de staking ter uitvoering van dit vonnis niet verantwoorden. (Art. 154, eerste
lid Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
18 mei 2007
C.2006.0567.N
nr. 260
Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter.
De in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstelmaatregelen
hebben een civielrechtelijk karakter en dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering
door het openbaar ministerie wordt benaarstigd
22 mei 2007
P.2006.1692.N
nr. 265
Herstelmaatregelen – Afzonderlijke beslissing over straf en herstelvordering – Gevolg –
Onmiddellijk cassatieberoep.
De afzonderlijke beslissing over de herstelvordering inzake stedenbouw en de straf heeft
voor gevolg dat de beslissing over de straf voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is
zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist (Art. 416
Wetboek van Strafvordering.)
22 mei 2007
P.2006.1692.N
nr. 265
Herstelmaatregelen – Civielrechtelijk karakter – Afzonderlijke beslissing – Gevolg.
Omwille van het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregelen inzake stedenbouw
mag, na de uitspraak over de straf, over de herstelvordering, zelfs benaarstigd door het
openbaar ministerie, afzonderlijk worden beslist
(Art. 149, § 1, eerste lid
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
22 mei 2007
P.2006.1692.N
nr. 265
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Stedenbouwkundig inspecteur – Verzoek tot intrekking
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van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk
Hof – Beslissing over de herstelvordering – Vonnis – Artikel 10.
De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing over de
herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot intrekking
bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof. (Artikelen
10 tot met 13 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Geen verplicht
voorafgaand eensluidend advies – Vordering ingeleid na de inwerkingtreding van de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht voorafgaand eensluidend advies –
Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot het
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149,
§ 1, en artikel 153, pas in werking treden nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is
opgericht en het huishoudelijk reglement is goedgekeurd en dat de rechter ingediende
vorderingen voor inbreuken, (die dateren van vóór 1 mei 2000 maar) die nog niet voor
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog
kan voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
5 juni 2007
P.2006.0543.N
nr. 294
Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Overgangsregeling
van artikel 198bis, Stedenbouwdecreet – Arrest nr 14/2005 van 19 januari 2005 van het
Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 149, § 1
Stedenbouwdecreet.
Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet bepaalt dat de rechter de ingediende
herstelvorderingen voor inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog
aan deze Raad "kan" voorleggen voor eensluidend advies, maar in de context van de
vernietiging van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, § 1,
Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, geldt deze
bevoegdheid van de rechter eveneens voor de ingediende herstelvorderingen voor
inbreuken vanaf 1 mei 2000; uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de
ingediende herstelvorderingen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies aan deze Raad
moet voorleggen
5 juni 2007
P.2006.1012.N
nr. 295
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Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Overgangsregeling
van artikel 198bis, Stedenbouwdecreet – Arrest nr 14/2005 van 19 januari 2005 van het
Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 149, § 1
Stedenbouwdecreet – Weglating van de bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel
198bis, tweede lid,.
Het weglaten van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 198bis, tweede lid,
ingevolge de vernietiging van de gelijkluidende bewoordingen in artikel 149, § 1,
Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, heeft enkel
betrekking op de datum van de inbreuken en verandert verder niets aan de
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, dat de rechter toelaat vrij te oordelen
omtrent het alsnog voor eensluidend advies voorleggen van de ingediende vordering aan
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, telkens wanneer het bestuur de ingediende
herstelvordering niet kon voorleggen aan deze Raad omdat deze toen nog niet
functioneerde; die weglating heeft wel tot gevolg dat deze vrije appreciatie voortaan geldt
voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 mei 2000
5 juni 2007
P.2006.1327.N
nr. 296
Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel gesteunde veroordeling –
Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve beslissing over de strafvordering –
Hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur tegen de beslissing over de –
Opdracht van de appelrechter – Vonnis – Artikel 10.
Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundige inspecteur tegen de beslissing
over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof,
moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste rechter tot intrekking
van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling van de
herstelvordering verder bevoegd is (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Bevoegdheid van de strafrechter – Verzoek tot intrekking van een op een vernietigde regel
gesteunde veroordeling – Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof – Definitieve intrekking van
de beslissing op strafgebied – Gevolg voor de beslissing over de herstelvordering –
Vonnis – Artikel 10.
Ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op strafgebied is de strafrechter
verder bevoegd om te oordelen over de herstelvordering wanneer deze tijdig, dit is op het
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld; in
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed op de
beslissing tot herstel, die verworven blijft (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989; Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse
Raad 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Hoger beroep – Beslissing over de herstelvordering – Definitieve intrekking van de
beslissing op strafgebied – Appelrechter die vaststelt dat hij niet langer bevoegd is om
over de herstelvordering te.
De appelrechter die vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de veroordeling tot
straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig,
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dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter
aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen (Art. 149
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Appelrechter die vaststelt dat hij
niet langer bevoegd is om over de herstelvordering te – Beslissing over de strafvordering
in kracht van gewijsde – Geen beslissing over de aanhangige herstelvordering – Verzoek
tot intrekking van de op de vernietigde regel gesteunde veroordeling op strafgebied –
Beslissing over het verzoek tot intrekking en over de nog aanhangige herstelvordering in
één – Beroep van de stedenbouwkundig inspecteur.
De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voorhanden
was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele rechtbank, doet
geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die vaststelt dat hij ten gevolgen
van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de
herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de
instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd gemaakt, om
overeenkomstig artikel 13, § 5, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof de herstelvordering
naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis gelijktijdig met de
intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste en alleen deze
laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht.
(Art. 149 Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening; Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere wet op het
Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305
Bevoegdheid van de rechter – Herstelvordering – Bestaanbaarheid met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet – Herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur en het
college van burgemeester en schepenen – Geen beoordeling van de opportuniteit van
dergelijke herstelvordering.
Artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
gelezen in samenhang met artikel 6.1 EVRM en artikel 144 van de Grondwet, doordat het
de rechter niet toestaat de opportuniteit van de herstelvordering van de
stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen te
beoordelen
5 juni 2007
P.2007.0254.N
nr. 299
Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Vordering ingeleid vóór de
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Beoordeling door de rechter
na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Arrest nr 14/2005 van
19 januari 2005 van het Arbitragehof – Vernietiging van de bewoordingen "voor 1 mei
2000" in artikel 149, § 1 Stedenbouwdecreet.
De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei 2000", die alleen
betrekking hebben op het tijdstip van de telastlegging en niet op de datum van het
instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat artikel 149, § 1,
Stedenbouwdecreet ook toepasselijk wordt op de herstelvorderingen die werden ingediend
vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 16
december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor

– 304 –
het Herstelbeleid.
5 juni 2007

P.2006.1327.N

nr. 296

Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht eensluidend advies –
Basisregel van artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet – Overgangsregeling van artikel
198bis, Stedenbouwdecreet – Verschil in toepassingsgebied.
Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat geldt als overgangsbepaling voor de
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeuring van zijn
huishoudelijk reglement, advies kan verlenen, beoogt een andere rechtstoestand dan
artikel 149, § 1, eerste lid van dit decreet, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na
het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt die na
de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring van haar
huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend.
5 juni 2007
P.2006.1012.N
nr. 295
Herstelvordering – Hoge Raad voor het Herstelbeleid – Verplicht eensluidend advies –
Basisregel van artikel 149, § 1, Stedenbouwdecreet – Overgangsregeling van artikel
198bis, Stedenbouwdecreet – Criterium van onderscheid voor de toepassing – Datum van
indiening van de herstelvordering door het bevoegde bestuur.
Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechter vóór of na de
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van indiening
van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding vormt het
criterium van onderscheid voor de toepassing van hetzij artikel 149, § 1, eerste lid,
Stedenbouwdecreet, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis van dit decreet.
5 juni 2007
P.2006.1012.N
nr. 295
Opheffing – Herstelvordering – Instandhoudingsmisdrijf – Strafbaar karakter – Burgelijk
rechter – Strafvordering.
De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding inzake
stedenbouw heeft alleen het verval van de op het misdrijf gesteunde strafvordering tot
gevolg; deze wijziging brengt evenwel niet met zich mee dat de instandhouding, die
strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken
van een herstelvordering voor de burgerlijke rechter (Artikelen 146, 149 en 151
Stedenbouwdecreet 1999 Decr. van de Vlaamse Raad 18 mei 1999 houdende de
organisatie van de ruimtelijke ordening.)
13 september 2007
C.2006.0436.N
nr. 405
Aard – Verjaring – Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat.
De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorige staat is een
burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf, zodat deze vordering,
overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet
verjaart vóór de strafvordering (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996;
Art. 26 Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl.
Parlement 18 mei 1999.)
13 november 2007
P.2007.0961.N
nr. 549
Verjaring – Vordering tot herstel van plaats in de vorige staat – Schorsing.
Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de strafrechter tijdig
is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van gewijsde gegane
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beslissing het geding beëindigd heeft (Art. 68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt.
1996; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Art. 2244 Burgerlijk Wetboek.)
13 november 2007
P.2007.0961.N
nr. 549

RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG
Recht op vergoeding – Ontstaan van het recht – Planschadevergoeding.
Het recht op planschadevergoeding ontstaat slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt
gesteld die de minderwaarde tot uiting brengt en wanneer dergelijke daad niet wordt
gesteld, vervalt het recht op vergoeding tien jaar na de inwerkingtreding van het plan; de
datum van de betekening van de dagvaarding tot het verkrijgen van planschadevergoeding
is bepalend om uit te maken of het feit dat het recht op schadevergoeding doet ontstaan ,
reeds voorhanden is (Artikelen 37 en 38 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw; Artikelen 12, 700, 716 en 717
Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0185.N
nr. 620

ALLERLEI
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Eindbeslissing – Geen eindbeslissing over de
herstelvordering uitgeoefend door het openbaar ministerie – Andere beslissingen van
civielrechtelijke aard.
Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd door het
openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het
instellen van een cassatieberoep tegen de overige beslissingen van civielrechtelijke aard
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Ontvankelijkheid – Geen beslissing over de herstelvordering – Voorziening tegen de
beslissing op strafgebied – Eindbeslissing over de strafvordering.
De beslissing over de herstelvordering is geenszins bepalend voor de beslissing over de
straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar
is zonder dat een voorafgaande uitspraak over de herstelvordering is vereist
3 april 2007
P.2006.1610.N
nr. 166
Verkavelingsvergunning – Gemachtigde ambtenaar – Specifiek bestuurlijk toezicht.
Het door de Stedenbouwwet georganiseerde specifiek bestuurlijk toezicht dat door de
gemachtigde ambtenaar wordt uitgeoefend ten aanzien van een beslissing van het College
van Burgemeester en Schepenen die een verkavelingsvergunning verleent, sluit de
uitoefening van het algemeen bestuurlijk toezicht op de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen tot toekenning van de verkavelingsvergunning en op de
voorafgaande beslissing van de gemeenteraad over de zaak van wegen uit (Artikelen 45,
§ 4, eerste en tweede lid, 54, § 2, en 57, § 1 Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw.)
11 oktober 2007
C.2006.0285.N
nr. 476

STRAF
ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID
Verzwaring van de straf – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Hoger beroep –
Veroordeling tot werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie –
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Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid –
Toepassing.
Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis,
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd,
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf
zwaarder is dan de eerste
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Werkgever – Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding – Niet–
onderwerping – Aard van de maatregel – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Straf en
maatregel – Sociale zekerheid – Werknemers.
De ambtshalve veroordeling van de werkgever tot betaling, aan de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid, van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen,
opgelegd bij niet–onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van de
R.S.Z.–Wet, valt weliswaar onder de uitoefening van de strafvordering maar is geen straf
in de zin van de artikelen 7 tot 43quater, Strafwetboek; zij neemt echter van de
strafrechtelijke sanctie die zij aanvult een repressieve en ontradende dimensie over die
voortvloeit uit het opgelegde bedrag, dat het drievoud bedraagt van de ontdoken bijdragen
en dan aan de som ervan wordt toegevoegd
12 september 2007
P.2007.0373.F
nr. 401
Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden.
De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt.
7 november 2007
P.2007.0993.F
nr. 532
Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding.
De artikelen 6.1 EVRM en 1 van het aanvullend Protocol van 20 maart 1952 duiden de
gevolgen niet aan die de rechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de
redelijke termijn moet verbinden; geen wettelijke bepaling zegt dat de rechter in zulk
geval geen straf meer mag opleggen of de door de eerste rechter opgelegde straf in haar
geheel of in al haar onderdelen afzonderlijk moet verminderen
4 december 2007
P.2007.0592.N
nr. 607
Strafvervolging – Sanctie – Redelijke termijn – Overschrijding.
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite welk gevolg moet verbonden worden aan het
overschrijden van de redelijke termijn die hij vaststelt; het staat aldus aan de rechter om,
wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is
overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op
voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is (Art. 21ter Voorafgaande titel van
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het Wetboek van Strafvordering.)
4 december 2007

P.2007.0592.N

nr. 607

VRIJHEIDSSTRAFFEN
Gevangenisstraf van één maand – Duur.
Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt
5 juni 2007
P.2007.0121.N
nr. 297
Gevangenisstraf van één jaar – Duur.
Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt
5 juni 2007
P.2007.0121.N
nr. 297

ANDERE STRAFFEN
Werkstraf – Politie over het wegverkeer – Bijzondere wetten en verordeningen –
Toepassingsgebied.
Bij gebreke van andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en
verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te
spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet (Artikelen 37ter, § 1,
en 100 Strafwetboek.)
10 januari 2007
P.2006.1057.F
nr. 18
Werkstraf – Geldboete – Zwaarste straf.
Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete, aangezien de
weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensbestanddelen – Buiten het Belgisch
grondgebied.
Wanneer de Belgische strafrechter rechtsmacht heeft met betrekking tot een bepaald
misdrijf en hij dit bewezen verklaart kan hij de bijzondere verbeurdverklaring van de
vermogensbestanddelen toepassen, ook wanneer ze zich buiten het Belgisch grondgebied
bevinden en al was die mogelijkheid niet uitdrukkelijk voorzien voor de invoeging van
artikel 43ter in het Strafwetboek (Art. 42, 3° Strafwetboek.)
2 maart 2007
C.2006.0134.N
nr. 123
Bijzondere verbeurdverklaring – Motivering.
Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van bijzondere
verbeurdverklaring die bij de artikelen 42, 3° en 43bis Strafwetboek is bepaald,
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht, door vast te stellen dat de
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring
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en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij
toe te kennen, met redenen te omkleden.
25 april 2007
P.2006.1608.F
nr. 208
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het
debat – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in
aanmerking.
De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de
beklaagde.
De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd (Art.
43bis, derde lid Strafwetboek.)
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Bijzondere verbeurdverklaring
vermogensvoordelen.

–

Rechtstreeks

uit

het

misdrijf

verkregen

De verrijking van de veroordeelde is niet noodzakelijk voor de maatregel van
verbeurdverklaring die toepasselijk is op de zaken die in artikel 42, 3°, Strafwetboek zijn
bedoeld; deze kan worden toegepast, bij wijze van rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordelen, op alle goederen en waarden die de dader van het misdrijf door het
plegen ervan heeft verkregen, ongeacht het voordeel dat hij eruit heeft gehaald of de
bestemming die hij later aan die zaken heeft gegeven
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Verbeurdverklaring – Geïndividualiseerd geldbedrag – Veroordeelde.
Door de verbeurdverklaring van een geïndividualiseerd geldbedrag wordt de Staat
schuldeiser van dat bedrag, zonder dat een maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk
is om de beschikking ervan aan de veroordeelde te onttrekken (Art. 42, 3° Strafwetboek.)
28 juni 2007
C.2002.0173.F
nr. 366
Aard – Verbeurdverklaring.
Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak gezagshalve te
onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde. (Art. 42, 3° Strafwetboek.)
28 juni 2007
C.2002.0173.F
nr. 366
Voorlopige

hechtenis

–

Verbeurdverklaring

–

Voorlopige

invrijheidstelling

–
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Borgstelling.
Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een
beslissing tot voorlopige invrijheidstelling kan worden verbeurdverklaard, indien de
voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
28 juni 2007
C.2002.0173.F
nr. 366
Witwassen – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling –
Aard van de straf – Misdaad of wanbedrijf.
De verbeurdverklaring van de criminele vermogensvoordelen of van een daarmee
overeenstemmend bedrag overeenkomstig artikel 42, 3°, Strafwetboek samen met artikel
43bis Strafwetboek, en deze van de witgewassen zaken van artikel 505, derde lid,
Strafwetboek samen met artikel 42, 1e, Strafwetboek, zijn beide straffen met een zakelijk
karakter zodat zij worden uitgesproken tegen elke schuldige maar enkel de door de wet
bepaalde zaken kunnen betreffen (Artikelen 42, 1° en 3°, en 43bis Strafwetboek;
Artikelen 505, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4° en 505, derde lid Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
Bijzondere verbeurdverklaring – Misdrijf gepleegd in het raam van een vennootschap –
Vermogensvoordeel – Vermoeden dat het vermogensvoordeel in de vennootschap
terechtkomt.
De omstandigheid dat B.T.W.–fraude gepleegd werd in het raam van de activiteiten van
een vennootschap, houdt geen vermoeden in dat het hieruit verkregen vermogensvoordeel
in het vermogen van die vennootschap is terechtgekomen. (Artikelen 42, 3° en 43bis
Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0523.N
nr. 384
Witwassen – Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Basismisdrijf en
witwasheling gepleegd door dezelfde dader – Misdaad of wanbedrijf.
Wanneer dezelfde dader schuldig is aan een misdrijf dat de criminele
vermogensvoordelen heeft voortgebracht en aan latere feiten van witwassen ervan,
kunnen zij tegen hem slechts éénmaal verbeurd worden verklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°,
en 43bis Strafwetboek; Artikelen 505, eerste lid, 3° en 4°, en 505, derde lid
Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen – Witwasheling – Opeenvolgende
witwashandelingen van eenzelfde beklaagde – Misdaad of wanbedrijf.
Indien de zaken bedoeld in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek het voorwerp zijn geweest
van verschillende opeenvolgende witwashandelingen van een bepaalde beklaagde, kunnen
zij tegen hem slechts éénmaal worden verbeurdverklaard. (Artikelen 42, 1° en 3°, 505, 1e
lid, 1°, 2°,3° en4°, 505, 3e lid Strafwetboek.)
4 september 2007
P.2007.0219.N
nr. 381
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Werkstraf – Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een
opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een
geldboete – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg –
Veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger
beroep – Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie – Geldboete.
Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen,
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele
geldboete door een werkstraf te vervangen
26 september 2007
P.2007.0417.F
nr. 435
Bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordeel rechtstreeks uit de deelneming aan
het misdrijf verkregen – Mededader of medeplichtige.
De vermogensvoordelen die een mededader of een medeplichtige in de zin van de
artikelen 66 en 67 Strafwetboek rechtstreeks uit zijn deelneming aan het misdrijf heeft
verkregen zijn ook vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen,
zoals bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek.
2 oktober 2007
P.2007.0546.N
nr. 445
Aard – Terbeschikkingstelling van de regering – Toepassing.
De terbeschikkingstelling van de regering zoals bedoeld in artikel 23bis, Wet bescherming
Maatschappij is een beveiligende strafmaatregel die kan worden uitgesproken na
veroordeling op grond van één van de in dat artikel vermelde artikelen van het
Strafwetboek; die maatregel is als dusdanig een bijkomende straf (Art. 23bis Wet
Bescherming Maatschappij.)
16 oktober 2007
P.2007.0916.N
nr. 485
Bijzondere verbeurdverklaring – Aard van de straf.
De beslissingen tot verbeurdverklaring van zowel de artikelen 42, 43bis als van artikel
505 Strafwetboek, in zijn versie van vóór de wetswijzigingen bij wet van 10 mei 2007
houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming, hebben in de regel
een zakelijke werking, dit wil zeggen dat ze op de zaak zelf slaan; de eigendom daarvan
wordt aan de Staat overgedragen van zodra het vonnis dat de verbeurdverklaring
uitspreekt, in kracht van gewijsde is gegaan (Artikelen 42, 43bis en 505 Strafwetboek.)
16 oktober 2007
P.2007.1202.N
nr. 486
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van geldsommen die niet vooraf in
klinkende munt in beslag werden.
Er kan geen onmiddellijke eigendomsoverdracht door de verbeurdverklaring zelf zijn van
geldsommen die niet vooraf in klinkende munt in beslag werden genomen; de Staat wordt
door de verbeurdverklaring dan slechts schuldeiser voor die geldsommen (Artikelen 42,
43bis en 505 Strafwetboek.)
16 oktober 2007
P.2007.1202.N
nr. 486
Inbreuken op de drugwet – Beroepsverbod opgelegd bij rechterlijke beslissing –
Toepassing – KB nr. 22 van 24 okt. 1934.
De Drugwet voorziet niet in een beroepsverbod als bijkomende straf, in de zin van artikel
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1 van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 okt. 1934, en het vermelde koninklijk besluit
verwijst niet naar de inbreuken op de Drugwet als strafbare feiten waarvoor de in artikel 1
van datzelfde besluit bedoelde verbodbepalingen kunnen worden uitgesproken (Art. 1 KB
nr 22 van 24 okt. 1934; Artikelen 4, §§ 2 en 3 Wet 24 feb. 1921.)
16 oktober 2007
P.2007.0880.N
nr. 483
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van geldsommen – Beslissing in
kracht van gewijsde – Geen tenuitvoerlegging door de Staat – Veroordeling voor nieuwe
feiten – Tenuitvoerlegging – Opdracht van de rechter.
Na een vroegere in kracht van gewijsde gegane verbeurdverklaring van bepaalde
geldsommen die de Staat niet heeft kunnen tenuitvoerleggen, kan of moet de rechter al
naar gelang van het geval, als daartoe grond bestaat, opnieuw de verbeurdverklaring
uitspreken van diezelfde geldsommen; de beide opeenvolgende verbeurdverklaringen
kunnen dan slechts éénmaal ten uitvoer worden gelegd tot beloop van dezelfde
geldsommen.
16 oktober 2007
P.2007.1202.N
nr. 486
Herhaling – Facultatieve straf – Terbeschikkingstelling van de regering.
Ingeval de terbeschikkingstelling van de regering aan de beoordeling van de rechter is
overgelaten, moeten de procedures betreffende de misdrijven die als grondslag van de
herhaling gelden, bij het dossier der vervolging worden gevoegd en worden de gronden
van de beslissing erin omschreven; dit is een substantieel vormvereiste. (Art. 24 Wet
Bescherming Maatschappij.)
17 oktober 2007
P.2007.1142.F
nr. 490
Witwassen
van
vermogensvoordelen
–
Bijzondere
verbeurdverklaring
–
Vermogensvoordelen bestaande uit gelden – Gelden gebruikt om waarden aan te kopen –
Gelden terug te vinden in het patrimonium van de verkoper van de waarden.
Wanneer de dader van het hoofdmisdrijf de gelden die de vermogensvoordelen uit dit
misdrijf zijn, gebruikt om ermee waarden te kopen die in de plaats ervan komen, dan
komen die gelden terecht in het patrimonium van de verkoper van die waarden en kunnen
zij het voorwerp van het misdrijf van witwassen zijn dat met toepassing van artikel 505,
derde lid, Strafwetboek wordt verbeurdverklaard (Artikelen 42, 1° en 3°, en 505, derde
lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527
Witwassen van vermogensvoordelen – Bijzondere verbeurdverklaring – Meerdere daders.
Geen enkele wetsbepaling noch rechtsbeginsel staan eraan in de weg dat meerdere daders
die samen een van de in artikel 505, eerste lid, Strafwetboek bepaalde misdrijven hebben
gepleegd die een bepaald vermogensvoordeel tot voorwerp hebben, allen, zelfs samen met
de daders van het hoofdmisdrijf, tot verbeurdverklaring ervan worden veroordeeld, mits
de uitvoering van verbeurdverklaring de omvang van dit voordeel niet overschrijdt
6 november 2007
P.2007.0627.N
nr. 527
Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Inhoud.
Artikel 43bis, Strafwetboek, vereist niet dat de vordering van het openbaar ministerie
schriftelijk de geldwaarde raamt, maar laat het integendeel aan de strafrechter die
geldwaarde te ramen; wanneer het openbaar ministerie de bijzondere verbeurdverklaring
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schriftelijk heeft gevorderd en indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het
vermogen van de veroordeelde, is de raming van de geldwaarde altijd in het debat voor de
strafrechter
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Verbeurdverklaring – Facultatieve bijzondere verbeurdverklaring – Vermogensvoordelen
die niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden aangetroffen –
Schriftelijke vordering van het openbaar ministerie – Raming van de geldwaarde door de
rechter – Onaantastbare beoordeling – Toezicht van het Hof.
De feitenrechter raamt onaantastbaar de geldwaarde van zaken die niet kunnen worden
gevonden in het vermogen van de veroordeelde; het Hof kan enkel nagaan of de geraamde
geldwaarde van de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, valt binnen de grenzen
van de schriftelijke vordering van de procureur des Konings en betrekking heeft op de
bewezen verklaarde misdrijven.
13 november 2007
P.2007.0929.N
nr. 547
Aard – Bijzondere verbeurdverklaring.
De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen,
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af (Art. 7 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.0970.N
nr. 609
Bijzondere verbeurdverklaring – Witwasmisdrijf – Witwas van geldsommen door de
aankoop van een onroerend goed – Verbeurdverklaring van het onroerend goed –
Maximumbedrag – Heling.
De verbeurdverklaring overeenkomstig art. 505, derde lid, Strafwetboek, van de zaken
bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van het eerste lid van dit artikel, is een straf en zij mag daarom
niet meer betreffen dan de door de wet bedoelde zaken, zodat, wanneer de strafrechter de
verbeurdverklaring uitspreekt van een onroerend goed, waarvan de aankoopprijs wordt
betaald met geldsommen die zo wetgewassen worden, hij derhalve die verbeurdverklaring
met beperken tot beloop van de overeenkomstige waarde van de witgewassen betalingen,
zoniet verklaart hij meer verbeurd van wat art. 505, derde lid, Strafwetboek bepaalt; de
omstandigheid dat de zakelijke zekerheidsrechten te gevolge van het volgrecht en de
rechten van derden zijn gewaarborgd doet daaraan niet af (Art. 7 Strafwetboek.)
4 december 2007
P.2007.0970.N
nr. 609
Verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen en van witgewassen zaken – Straf
met zakelijk karakter.
De verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en deze van de witgewassen
zaken van artikel 505, derde lid, Strafwetboek, samen met artikel 42, 1°, Strafwetboek,
zijn beide straffen met een zakelijk karakter; zij worden uitgesproken tegen elke schuldige
en kunnen enkel de door de wet bepaalde zaken betreffen, maar wanneer dezelfde dader
schuldig is aan een misdrijf dat de illegale vermogensvoordelen heeft voortgebracht en
aan latere feiten van witwassen ervan, kunnen zij tegen hem slechts eenmaal
verbeurdverklaard worden

– 313 –
11 december 2007

P.2007.0305.N

nr. 626

ZWAARSTE STRAF
Verzwaring van de straf – Prejudiciële vraag aan het Arbitragehof – Hoger beroep –
Werkstraf – Veroordeling tot werkstraf in hoger beroep – Gelijkheid en niet–discriminatie
– Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Regel van eenstemmigheid –
Toepassing – Geldboete.
Vermits het Arbitragehof voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002
tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken
de beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te
vragen dat een werkstraf wordt uitgesproken, zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt", is er grond om het Arbitragehof de prejudiciële vraag te stellen of artikel 211bis,
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre
het uitsluit dat een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd,
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke
aard, zonder dat dit met eenparige stemmen van zijn leden beslist, terwijl die straf
zwaarder is dan de eerste
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Werkstraf – Geldboete.
Een werkstraf is, wegens het voorwerp ervan, zwaarder dan een geldboete, aangezien de
weerslag ervan op de individuele vrijheid groter is
28 februari 2007
P.2006.1472.F
nr. 116
Eenvoudige schuldigverklaring – Opschorting van de uitspraak.
Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is
uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand
van de beklaagde verzwaart (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
25 april 2007
P.2006.1597.F
nr. 207
Werkstraf – Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in
hoger beroep – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een
straf waarmee is ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde –
Geldboete.
Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele straf,
overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd,
de perken van de belangen van de beklaagde niet; daaruit volgt dat de rechter de relatieve
werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de
beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld,
door een werkstraf te vervangen
20 juni 2007
P.2007.0176.F
nr. 339
Eenheid van opzet – Gevolg – Misdrijven – Straftoemeting – Bestraffing met de zwaarste
straf.
Het opleggen van de zwaarste straf met toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek
houdt niet in dat deze straf alleen de feiten betreft waarop deze zwaarste straf is gesteld;
onder de bestraffing met de zwaarste straf zijn integendeel al de feiten begrepen waarvoor
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ze uitgesproken wordt. (Art. 65, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0461.N

nr. 431

Werkstraf – Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een
opgelegde straf door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een
geldboete – Geen hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg –
Veroordeling tot een geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger
beroep – Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie – Geldboete.
Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen,
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele
geldboete door een werkstraf te vervangen
26 september 2007
P.2007.0417.F
nr. 435
Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe strafwet – Werking in de tijd.
Art. 2 Strafwetboek, verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
2 Strafwetboek.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499

SAMENLOOP
Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Opschorting van de uitspraak
van de veroordeling.
De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling
16 mei 2007
P.2007.0111.F
nr. 254
Eenheid van opzet – Misdrijf – Toepassingsgebied – Begrip – Collectief misdrijf.
Artikel 65, tweede lid, Strafwetboek is enkel van toepassing wanneer de eerdere
beslissing voor de eerste misdrijven, een of meerdere straffen uitspreekt en niet wanneer
enkel de opschorting van de uitspraak van de straf is gelast; in dit laatste geval is er
immers geen straf uitgesproken. (Art. 65, tweede lid Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.1056.N
nr. 529
Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken –
Vrijspraak voor één van de telastleggingen – Rechtspleging in hoger beroep – Artikel 6,
EVRM – Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf.
Artikel 6 EVRM verbiedt niet dat het gerecht waar het hoger beroep aanhangig is gemaakt
tegen een vonnis dat één enkele straf wegens verschillende telastleggingen uitspreekt, de
door de eerste rechter uitgesproken straf handhaaft, terwijl het één van die telastleggingen
niet bewezen verklaart.
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14 november 2007

P.2007.1324.F

nr. 554

Eén enkele straf door de eerste rechter wegens verschillende misdrijven uitgesproken –
Handhaving van de door de eerste rechter uitgesproken straf – Rechtspleging in hoger
beroep – Eenstemmigheid – Gevolg – In hoger beroep slechts bepaalde misdrijven in
aanmerking genomen.
Het gerecht in hoger beroep verzwaart de straf niet wanneer het, nadat de eerste rechter
om reden van eenheid van opzet één enkele straf had uitgesproken wegens verschillende
misdrijven, deze straf handhaaft hoewel het nog slechts bepaalde van die misdrijven in
aanmerking neemt (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
14 november 2007
P.2007.1324.F
nr. 554
Eenheid van opzet – Schengenuitvoeringsovereenkomst – Misdrijven gepleegd en berecht
op het respectieve grondgebied van twee lidstaten – Artikel 54.
Artikel 54, Schengenuitvoeringsovereenkomst 14 juni 1985 bepaalt niet dat het nationale
strafgerecht, bij de straftoemeting voor een op het grondgebied van een lidstaat gepleegde
misdaad, rekening dient te houden met de reeds uitgesproken straffen wegens een
misdaad die op het grondgebied van een andere, door de overeenkomst gebonden Staat, is
gepleegd en berecht en deel zou uitmaken van hetzelfde opzet.
28 november 2007
P.2007.1359.F
nr. 589

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Aanpassing van de in het buitenland opgelegde straf – Feiten gepleegd en straf opgelegd
in het buitenland – Beoordeling door de Belgische rechter van verzachtende
omstandigheden – Verzachtende omstandigheden.
De Belgische rechter die geadieerd is op grond van artikel 10 van de wet van 23 mei 1990
inzake de overbrenging tussen staten van gevonniste personen kan niet overgaan tot een
nieuw onderzoek ten gronde en is derhalve zonder rechtsmacht om het bestaan van
verzachtende omstandigheden te beoordelen met betrekking tot de in het buitenland
gepleegde feiten waarvoor een straf is opgelegd
13 februari 2007
P.2006.1419.N
nr. 86
Kenmerken – Verzachtende omstandigheden.
Verzachtende omstandigheden zijn eigen aan de te beoordelen feiten of aan de persoon
van de dader en de rechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan ervan
13 februari 2007
P.2006.1419.N
nr. 86
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Toepassing.
Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen toelaat
volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is
overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebrek aan andersluidende
bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven strafbaar gesteld door de Wet
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende
omstandigheden. (Artikelen 85 en 100 Strafwetboek; Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10 juni
1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en
het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Artikel 85, Strafwetboek – Wet Accijnsproducten – Verzachtende
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omstandigheden – Toepassing – Geldboete.
Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten kan hij voor de geldboete verzachtende omstandigheden aannemen,
zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artikelen 39, 40 en 41 Wet 10
juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient hij evenwel
rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een zware geldboete
wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme
winst die men met het misdrijf kan maken (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de
algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan
en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Verplichting – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden –
Grenzen.
Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de aangelegenheid
niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de
Wet Accijnsproducten, overeenkomstig artikel 39 van die wet, vrij verzachtende
omstandigheden kan aannemen zonder dat hij daartoe verplicht is; wanneer hij dat doet
kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde lid van het Wetboek van
Strafvordering, de geldboete vrij verminderen (Art. 195, tweede en derde lid Wetboek
van Strafvordering; Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor
accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Overtreding – Wet Accijnsproducten – Verzachtende omstandigheden – Criteria – Straf –
Geldboete – Rechtvaardiging.
Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen van de Wet
Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete vermindert,
moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de
aangenomen verzachtende omstandigheden die onder meer betrekking kunnen hebben op
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde in het
misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde en
het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39 Wet 10 juni 1997 betreffende
de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer
daarvan en de controles daarop.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste
dranken – Verzachtende omstandigheden.
De geldboete die bij artikel 35 van het KB van 3 april 1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't
spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet
20 juni 2007
P.2007.0176.F
nr. 339
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Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991
inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat
artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met
betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar
dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden substanties, strafbaar
gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld
voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen
en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de
federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof. (Art. 26, § 2 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989;
Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr. Vl. R. 27 maart 1991.)
26 juli 2007
P.2007.0521.N
nr. 359
Draagwijdte – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoning – Toepassing.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek is alleen toepasselijk op
de bedrieglijke vervreemding tijdens het huwelijk of na het overlijden van een gehuwde;
zij is niet meer van toepassing na ontbinding van het huwelijk anders dan door het
overlijden van de echtgenoot. (Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432
Immuniteit – Gevolg – Diefstal – Artikel 462, Strafwetboek – Verschoning.
De verschoningsgrond omschreven in artikel 462 Strafwetboek verleent de erin vermelde
daders van diefstal een persoonlijke immuniteit voor strafvervolging zodat de strafrechter
die vaststelt dat een diefstal aan een van de in deze wetsbepaling vermelde daders ten
laste wordt gelegd, slechts de strafvordering niet ontvankelijk kan verklaren zonder
uitspraak te kunnen doen over het bewezen zijn van het feit of de schuld van beklaagde en
zonder uitspraak te kunnen doen over de tegen de beklaagde van de diefstal ingestelde
burgerlijke rechtsvordering, die evenmin ontvankelijk is (Art. 4 Voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering; Art. 462, eerste lid Strafwetboek.)
25 september 2007
P.2007.0501.N
nr. 432
Strafuitsluitende verschoningsgrond – Sportbeoefenaar – Dopingpraktijk –
Dopingdecreet – Bezit van verboden substanties – Toepassing van de bij decreet bepaalde
verschoningsgrond op het door de drugwet strafbaar gestelde feit – Bestaanbaarheid met
de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten –
Drugwet.
Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of artikel 44 van het decreet van de
Vlaamse Raad van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening,
geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond
wordt gecreëerd die niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op
grond van artikel 43 Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter
bezit van verboden substanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of
krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden
bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de
toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang
brengt, stelt het Hof een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Art. 26, § 2

– 318 –
Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989; Artikelen 43 en 44, eerste lid Decr.
Vl. R. 27 maart 1991; Artikelen 1, en 2, 2° Wet 24 feb. 1921.)
6 november 2007
P.2007.0778.N
nr. 528

ALLERLEI
Bevoegdheid van de Belgische rechter – Aanpassing van de in het buitenland opgelegde
straf.
De Belgische rechter die krachtens artikel 10 van de wet van 23 mei 1990 inzake de
overbrenging tussen staten van gevonniste personen, door de procureur des Konings is
gevorderd de in het buitenland uitgesproken straf of maatregel aan te passen, gaat alleen
na of de aard en de duur van die straf of maatregel overeenstemt met die welke voor
dezelfde feiten in de Belgische wet is bepaald; hij oordeelt over de noodzaak en de wijze
van aanpassing alleen met het oog op de voortzetting van de tenuitvoerlegging in België
en mag de feiten niet opnieuw onderzoeken
13 februari 2007
P.2006.1419.N
nr. 86
Overschrijding van de redelijke termijn – Strafvermindering – Mate en voorwaarden –
Sanctie.
Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete
gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die
vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij
uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft
genomen
25 april 2007
P.2006.1608.F
nr. 208
Straf en strafmaat – Motivering – Keuze – Afzonderlijke redenen.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor de keuze
van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere straf of van
iedere maatregel met een telkens verschillende motivering moet worden verantwoord
(Art. 195, tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Aard – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de
invordering van accijnzen ontstaat.
De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december
2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft wie ook de
eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid voor de
eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, derde lid
Programmawet 27 dec. 2004.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Gevolg – Verbeurdverklaring – Douane en accijnzen – Overtreding waardoor de
invordering van accijnzen ontstaat – Overtreder in staat van faillissement – Curator.
Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring van artikel 436,
derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken tegen de curator
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van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator. (Art. 436, derde lid Programmawet
27 dec. 2004.)
5 juni 2007
P.2006.1655.N
nr. 306
Aard – Bekendmaking van het veroordelend vonnis of arrest – Bankbreuk en bedrieglijk
onvermogen.
De door artikel 490 Strafwetboek voorgeschreven bekendmaking is geen straf maar wel
een beveiligingsmaatregel (Art. 490 Strafwetboek.)
6 november 2007
P.2007.1226.N
nr. 530
Aard – Inhouding – Geen storting – Bijslag – Niet geregistreerde aannemer – R.S.Z. –
Sociale zekerheid – Werknemers – Hoofdelijke aansprakelijkheid – Storting.
Wie een beroep doet op een niet geregistreerde medecontractant, is verplicht bij iedere
betaling die hij aan die medecontractant doet, 15 pct. van het door hem verschuldigde
bedrag in te houden en te storten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens de
door de Koning bepaalde modaliteiten, en wie die storting niet verricht heeft, is aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een bijslag verschuldigd gelijk aan het dubbel van het
te betalen bedrag; deze bijslag is geen straf maar een in het algemeen belang
voorgeschreven forfaitaire vergoeding tot herstel van de aan de financiering van de
sociale zekerheid berokkende schade, zodat deze een burgerlijk karakter heeft (Art.
30bis, § 3, derde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.)
19 november 2007
S.2006.0075.F
nr. 565
Wijziging – Terugwerkende kracht – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar,
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren
20 november 2007
P.2007.1109.N
nr. 567

STRAFUITVOERING
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Overmacht – Vorm en termijn voor
memories en stukken – Vonnis – Vormen.
De wettelijke regeling in de Strafuitvoeringswet voor het neerleggen van een memorie is
duidelijk; niet onvoorzienbare omstandigheden die eiser of zijn raadsman niet konden
verhinderen om, mits het nemen van de nodige voorzorgen, tijdig een memorie in te
dienen, kunnen geen grond van overmacht opleveren. (Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
4 september 2007
P.2007.1276.N
nr. 386
Cassatieberoep – Beslissing tot schorsing – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
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18 september 2007

P.2007.1306.N

nr. 419

Gevolg – Strafuitvoeringswet – Artikel 45 – Artikel 57 – Toepassingsgebied.
Artikel 45 Wet Strafuitvoering is van toepassing voor vrijheidstraffen van drie jaar of
minder en niet voor correctionele straffen waarvan het geheel meer dan vijf jaar bedraagt;
in dat geval kan overeenkomstig artikel 57 van dezelfde wet het advies van de directeur
uitgebracht worden binnen de termijn van een jaar. (Artikelen 45 en 57 Wet 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
25 september 2007
P.2007.1333.N
nr. 434
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Vaststelling van het overblijvende gedeelte
van de straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Herroeping.
Ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt de
strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet
ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met
de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die
hem waren opgelegd. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1357.F
nr. 473
Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch toezicht –
Onderzoek van de zaak – Termijn van twee maanden na het advies van de directeur.
De termijn die bij artikel 52, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, is vastgesteld, volgens welke de behandeling van een
verzoek tot het verkrijgen van elektronisch toezicht, uiterlijk twee maanden na het advies
van de directeur moet gebeuren, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Advies van de
directeur – Elektronisch toezicht.
De termijn van twee maanden waarin de directeur van de strafinrichting, met toepassing
van artikel 49, § 3, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van
de veroordeelden, advies uitbrengt over het verzoek van de veroordeelde gedetineerde tot
het verkrijgen van elektronisch toezicht, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Voorwaarden – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch
tegenaanwijzingen – Voorwaardelijke invrijheidstelling.

toezicht

–

Geen

Aangezien artikel 47, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de
voorwaardelijke invrijheidstelling doet afhangen van het ontbreken van dezefde
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het
elektronisch toezicht niet aangewezen is, geen andere uitwerking hebben op de
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt;
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de
strafuitvoeringsrechtbank de redenen op waarom de tweede maatregel niet werd
toegekend. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
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het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1362.F

nr. 474

Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op
rechtspraak in twee instanties – Artikel 13 I.V.B.P.R..
Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een
daadwerkelijk recht van hoger beroep.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 6, EVRM – Toepassing.
Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de
strafuitvoeringsrechtbank.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Vermoeden van onschuld – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing over de strafuitvoering
– Recidivegevaar.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet miskend,
uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste
aanleg gewezen – Beslissing vatbaar voor cassatieberoep.
De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing).
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
Vrijheidsberoving van een veroordeelde – Artikel 3 EVRM – Toepassing.
De vrijheidsberoving van een veroordeelde is niet in strijd met artikel 3 EVRM, louter
vanwege het feit dat de veroordeelde ziek is.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis –
Belang.
Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een
verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
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Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Kennisgeving binnen
vierentwintig uur – Vonnis.
De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, § 1, van de Wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Aard – Strafuitvoeringsrechtbank – Bevoegdheid – Niet toekennen van de verzochte
strafuitvoeringsmodaliteit – Bepalen van een datum voor nieuw advies of nieuw verzoek.
Het bepalen van een datum waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of
waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen is een discretionaire bevoegdheid
van de strafuitvoeringsrechtbank, die haar beslissing ter zake niet nader hoeft te
motiveren. (Art. 57 Wet 17 juli 1963; Art. 149 Gerechtelijk Wetboek.)
16 oktober 2007
P.2007.1370.N
nr. 487
Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van
de algemene voorwaarden.
Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met name,
een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden, zijn bedoeld
24 oktober 2007
P.2007.1390.F
nr. 504
Veroordeelde – Verplichting – Zitting – Strafuitvoeringsrechtbank – Verschijning.
Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de veroordeelde persoonlijk verschijnen,
zonder dat hij zich door zijn raadsman kan laten vertegenwoordigen. (Art. 53 Wet 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
7 november 2007
P.2007.1440.F
nr. 533
Artikel 14, I.V.B.P.R. – Artikel 6.1 EVRM – Strafuitvoeringsrechtbank – Toepassing.
De artikelen 6.1, EVRM, en 14, I.V.B.P.R., zijn niet van toepassing op de
strafuitvoeringsrechtbank
20 november 2007
P.2007.1528.N
nr. 569
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Vermeldingen
– Herroeping.
De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in
zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of
deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artikelen 57 en 68, § 5,
tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Strafuitvoeringsrechtbank – Overblijvend gedeelte van de straf – In aanmerkingneming
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van de proeftijd – Duur – Motivering – Voorwaardelijke invrijheidstelling – Beslissing –
Herroeping.
De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit van de
straf die op het ogenblik van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog
moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen, wanneer zij bij de herroeping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde, rekening houdt met het
geheel van de periode van de proeftijd die is verstreken. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Toepasselijke bepalingen – Verdere procedure – Strafuitvoeringsrechtbank –
Overblijvend gedeelte van de straf – Tenuitvoerlegging – Voorwaardelijke
invrijheidstelling – Beslissing – Herroeping.
Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van
vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artikelen 47 tot 58, en 68, § 5, tweede
lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook
van een lid van het openbaar ministerie
28 november 2007
P.2007.1558.F
nr. 590
Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Verplichting tot het
stellen van de vraag – Voorwaardelijke invrijheidstelling.
De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak
doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof wordt gesteld (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 november 2007
P.2007.1618.F
nr. 591
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbanken – Beschikking tot
schorsing van het elektronisch toezicht.
Tegen een beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank die de schorsing beveelt van het
aan de veroordeelde bij een vroegere beslissing verleende elektronisch toezicht staat geen
cassatieberoep open. (Art. 96 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
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raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
26 december 2007
P.2007.1762.N

nr. 662

STRAFVORDERING
Cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij – Overlijden van de
beklaagde tijdens de procedure in cassatie – Verval.
Het overlijden van de beklaagde voor zijn veroordeling kracht van gewijsde krijgt, leidt
tot het verval van de strafvordering en maakt dat de beslissing die de burgerrechtelijk
aansprakelijke veroordeelt op de tegen hem door het openbaar ministerie ingestelde
vordering, zonder uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder
voorwerp is geworden.
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Cassatiegeding – Overlijden van de beklaagde, eiser in cassatie – Verval.
Het overlijden van de beklaagde voor de beslissing kracht van gewijsde krijgt, leidt tot het
verval van de strafvordering en maakt dat de strafrechtelijke veroordeling zonder
uitwerking blijft, zodat het cassatieberoep tegen die beslissing zonder voorwerp is
geworden
14 februari 2007
P.2006.1342.F
nr. 87
Saisine van de strafrechter.
De rechter vermag zich zelf niet te vatten van een strafbare gedraging die de akte die de
zaak bij hem aanhangig maakte, niet heeft bedoeld
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Gevolg – Adiëren van de strafrechter – Andere feitelijke omstandigheden dan deze
vermeld in de akte van aanhangigmaking – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp –
Heromschrijving.
Het is de strafrechter die onaantastbaar uitmaakt welke bepaalde feitelijke strafbare
gedraging in de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt wordt bedoeld en die desnoods,
met inachtneming van het recht van verdediging, daaraan zijn juiste omschrijving geeft;
dat de door de strafrechter omschreven strafbare gedraging min of meer andere feitelijke
omstandigheden omvat dan deze vermeld in de oorspronkelijke akte die de zaak bij de
strafrechter aanhangig maakt, doet geen afbreuk aan de regelmatigheid van de
aanhangigmaking
(Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van
Strafvordering.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Adiëren van de strafrechter – Akte van aanhangigmaking – Voorwerp.
Bij de strafrechter wordt geen omschrijving van een misdrijf aanhangig gemaakt, maar de
bepaalde feitelijke strafbare gedraging die de akte die de zaak bij hem aanhangig maakt,
bedoelt (Artikelen 129, eerste lid, 130, 160, en 182 Wetboek van Strafvordering.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken
betreffende een administratieve procedure – Verjaring – Stedenbouw – Stuiting.
Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel
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informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering
kan worden gestuit (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Verjaring – Stuiting – Daad van onderzoek.
Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit zijn alle
daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon die de nodige
hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke
gegevens over een zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonderzoek of
van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisgerecht, en die ertoe
strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de gebruikelijke wijze samen te
stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Gevolg – Onduidelijkheid van de telastlegging – Opdracht van de rechter.
Er bestaat geen grond tot niet–ontvankelijkheid van de strafvordering wegens
onduidelijkheid van de telastlegging; wanneer een telastlegging onduidelijk is omdat ze
niet precies het feit aangeeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft
waarop dit feit een inbreuk uitmaakt, behoort het de rechter erop toe te zien dat deze
telastlegging wordt gepreciseerd, zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich
moet verdedigen
17 april 2007
P.2007.0063.N
nr. 188
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan
hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid
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van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het
ogenblik dat zij werd ingesteld
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 –
Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen,
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding
regelmatig aanhangig gemaakt was.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het
instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische
gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij
die wet anders bepaalt.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Ontvankelijkheid – Tijdstip van de beoordeling.
De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het
instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische
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gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij
die wet anders bepaalt.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag tot
bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen,
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Misdrijf bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding
regelmatig aanhangig gemaakt was.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het
Belgisch grondgebied – Ogenblik van beoordeling – Bevoegdheid van de Belgische
gerechten.
De artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 vereisen niet dat de vermoedelijke dader van
het strafbare feit zich op het ogenblik dat het Belgische gerecht uitspraak doet, nog op het
Belgisch grondgebied bevindt; het is krachtens die bepalingen enkel vereist dat hij zich op
het Belgisch grondgebied bevindt op het ogenblik dat de vervolging wegens het strafbare
feit wordt ingesteld
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Ontvankelijkheid – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van de
strafvordering wijzigt.
De ontvankelijkheid van de strafvordering wordt beoordeeld op het ogenblik van het
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instellen ervan; wanneer een strafvordering wegens een misdrijf waarvoor de Belgische
gerechten bevoegd zijn voor een Belgisch gerecht op ontvankelijke wijze is ingesteld vóór
de inwerkingtreding van een nieuwe wet die de ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen ervan wijzigt, blijft die vervolging voor dit gerecht regelmatig aanhangig, tenzij
die wet anders bepaalt.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Uit de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme,
opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2 september
1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de Overeenkomst
betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese Gemeenschappen,
opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, volgt dat eens de Belgische overheid beslist
heeft de in België aangetroffen vermoedelijke dader niet uit te leveren, de Belgische
overheid bevoegd is deze wegens het misdrijf dat het voorwerp van het verzoek tot
uitlevering uitmaakt, voor de Belgische gerechten te vervolgen; zolang die beslissing niet
uit te leveren niet is ingetrokken, nemen een of meerdere latere verzoeken tot uitlevering
waarover nog niet is beslist, die bevoegdheid niet weg.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Burgerlijkepartijstelling voor verscheidene misdrijven – Vermoedelijke dader die voor
een van de misdrijven het voordeel van een strafuitsluitende verschoningsgrond kan
aanvoeren – Instellen van de strafvordering.
De omstandigheid dat de dader m.b.t. een van de in de burgerlijkepartijstelling bedoelde
misdrijven, een strafuitsluitende verschoningsgrond kan aanvoeren, belet niet dat de
strafvordering tegen die dader op gang kan worden gebracht voor de misdrijven waarop
de verschoningsgrond niet van toepassing is.
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
Inlichtingen verstrekt door de fiscale administratie op verzoek van de rechterlijke
overheid in het raam van een strafonderzoek – Instellen van strafvervolgingen door het
openbaar ministerie – Machtiging van de gewestelijk directeur.
De ambtelijke machtiging vermeld in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering,
is niet vereist wanneer de fiscale ambtenaar overeenkomstig artikel 337, tweede lid, WIB
1992, in het raam van een strafonderzoek, op verzoek van de rechterlijke overheid,
inlichtingen verstrekt die zij nodig heeft voor de uitvoering van de haar opgedragen taak.
(Art. 29, tweede lid Wetboek van Strafvordering; Artikelen 337, tweede lid, en 460, § 2
Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2007
P.2007.1254.N
nr. 587
Instellen van strafvervolgingen door het openbaar ministerie – Niet nakomen van de
voorwaarde – Voorwaarde – Fiscaal misdrijf.
Het openbaar ministerie kan slechts vervolgingen instellen voor fiscale misdrijven
waarvan het ten gevolge van een klacht of een aangifte van een fiscaal ambtenaar kennis
heeft gekregen, voor zover die ambtenaar daarvoor de machtiging had gekregen waarvan
sprake in artikel 29, tweede lid, Wetboek van Strafvordering; indien de vereiste
machtiging niet is verleend, is de vervolging niet ontvankelijk (Art. 29, tweede lid
Wetboek van Strafvordering; Art. 460, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2007
P.2007.1254.N
nr. 587
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Gemeenrechtelijk misdrijf – Instellen van strafvervolgingen door het openbaar ministerie
– Machtiging van de gewestelijk directeur – Strafvordering ingesteld op grond van
inlichtingen regelmatig gevraagd aan de fiscale.
Artikel 460, § 2, WIB 1992, is niet toepasselijk op de vervolging voor een
gemeenrechtelijk misdrijf op grond van inlichtingen die de Procureur des Konings zelf
regelmatig aan de fiscale administratie heeft gevraagd (Art. 29, tweede lid Wetboek van
Strafvordering; Art. 460, § 2 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.)
27 november 2007
P.2007.1254.N
nr. 587
Inleiding – Burgerlijke partijstelling.
Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn benadeeld kan zich burgerlijke
partij stellen voor de onderzoeksrechter; wanneer aldaar nog geen onderzoek betreffende
de aangegeven feiten aanhangig is gemaakt, brengt de klacht met burgerlijke partijstelling
de strafvordering op gang. (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.)
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616
Ontvankelijkheid – Onderzoek ingeleid door de burgerlijke partijstelling – Rechtspleging
niet door het onderzoeksgerecht geregeld – Rechtstreekse dagvaarding voor het
vonnisgerecht.
Wanneer een onderzoek door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid en het
onderzoeksgerecht de rechtspleging niet heeft geregeld, is de rechtstreekse dagvaarding
van een beklaagde voor het vonnisgerecht wegens het feit dat het voorwerp van dat
onderzoek uitmaakt, niet ontvankelijk.
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616
Ontvankelijkheid – Inleiding – Geen vordering van het openbaar ministerie – Burgerlijke
partijstelling.
De strafvordering die door de klacht met burgerlijke partijstelling op gang is gebracht,
wordt niet onontvankelijk door de loutere omstandigheid dat het openbaar ministerie niet
vordert om de feiten te onderzoeken (Art. 63 Wetboek van Strafvordering.)
5 december 2007
P.2007.0713.F
nr. 616

TAALGEBRUIK
GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)
Akte van cassatieberoep – Taal van de rechtspleging.
Niet ontvankelijk is het cassatieberoep in strafzaken, ingesteld bij akte in een andere taal
dan deze van de rechtspleging (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken.)
23 januari 2007
P.2007.0075.N
nr. 42
Aanhaling in de beslissing – Accessorium sequitur principale – Latijnse rechtsspreuk.
De Latijnse rechtsspreuk "accessorium sequitur principale" is een in het recht algemeen
gekende en aanvaarde term, die gebruikt wordt om een bepaald rechtsbeginsel kernachtig
uit te drukken; een arrest dat dit rechtsbeginsel in het Latijn uitdrukt schendt de artikelen
37 en 40 van de Taalwet Gerechtszaken niet (Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op
het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 maart 2007
C.2006.0067.N
nr. 143
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Anderstalige benaming van overeenkomsten tussen partijen – Aanhaling in de beslissing.
De aanhalingen van de termen die de anderstalige benaming zijn van de verschillende
overeenkomsten die tussen de oorspronkelijk in het geding betrokken partijen werden
gesloten, telkens aangehaald tussen enkelvoudige aanhalingstekens, en waarbij die
overeenkomsten in het arrest worden beschreven, onder meer door de vermelding van het
voorwerp van die overeenkomsten, zijn geen aanhalingen in een andere taal dan de taal
van de rechtspleging zonder weergave in deze taal van de zakelijke inhoud ervan
(Artikelen 37 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
16 maart 2007
C.2006.0067.N
nr. 143
Vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn –
Doel.
De vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn is
noodzakelijk voor de doeltreffendheid van een eventuele kennisgeving of betekening, en
houdt geen schending in van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken en heeft geen
nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg.
3 april 2007
P.2006.1637.N
nr. 167
Rechtspleging in het Frans – Exploot houdende betekening van het cassatieverzoekschrift
– Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale taalregeling van het
grondgebied – Vorm van betekening – Vorm en termijn van betekening en–of neerlegging
– Vormen.
De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op eentalig
Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook de woonplaats en
de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands worden vermeld,
terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats gelegen zijn in de gemeente Voeren,
deelgemeente 's–Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de
Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en begiftigd is met
een speciale taalregeling (Artikelen 27 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
7 juni 2007
C.2006.0380.F
nr. 313
Rechtspleging in het Frans – Vermelding van woonplaatsen in het Nederlands – Speciale
taalregeling van het grondgebied – Akte van hoger beroep.
De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding van een
in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de woon– of
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden vermeld,
terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gelegen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs
in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin van de Taalwet
Bestuurszaken (Artikelen 2, 7, § 1bis, 24 en 40 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
7 juni 2007
C.2006.0380.F
nr. 313
Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel.
Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie
gelegen is (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37,
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
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21 september 2007

C.2005.0498.F

nr. 424

Betekening of kennisgeving van een akte van de rechtspleging – Toevoeging van een
vertaling – Akte van rechtspleging waarvan de betekening of de kennisgeving moet
worden gedaan – Bericht van niet–verschijning – Begrip.
Het bericht van niet–verschijning dat de gevangenis aan de gerechtelijke overheid doet
toekomen is geen akte van rechtspleging waarvan de betekening of kennisgeving moet
worden gedaan; het is bijgevolg geen stuk waaraan volgens artikel 38 Taalwet
Gerechtszaken een vertaling moet worden toegevoegd in het geval van betekening of
kennisgeving in een ander taalgebied dan datgene van de taal waarin het is gesteld.
24 oktober 2007
P.2007.1429.F
nr. 505
Ontvankelijkheid – Verzoek tot wijziging van de taal van de rechtspleging.
Uit art. 24 Taalwet Gerechtszaken, dat bepaalt dat voor al de rechtscolleges in hoger
beroep, voor de rechtspleging, de taal wordt gebruikt waarin de bestreden beslissing is
gesteld, volgt dat de wijziging van de taal van de rechtspleging uitsluitend in eerste aanleg
mogelijk is.
4 december 2007
P.2007.1664.N
nr. 615
Vertaling van de processen–verbaal, verklaringen en verslagen – Artikel 22 Taalwet
Gerechtszaken.
De bepaling van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken betreft naar haar uitdrukkelijke
bewoording alle verdachten die uitsluitend Nederlands, Duits of Frans verstaan, en niet de
verdachten die een andere dan een van deze drie talen spreken en bovendien slechts
Nederlands, Duits of Frans verstaan. (Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643
Onderzoeksgerecht – Artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Verdachte die een vreemde taal
spreekt en die zich niet kan beroepen op artikel 22 Taalwet Gerechtszaken – Regeling van
de rechtspleging.
De omstandigheid dat een verdachte die een vreemde taal spreekt en wiens verwijzing
naar het vonnisgerecht wordt gevorderd, geen vertaling van de processen–verbaal, de
verklaringen van getuigen of klagers en van de verklaringen van deskundigen kan
vorderen op grond van artikel 22 Taalwet Gerechtszaken, doet geen afbreuk aan zijn recht
op de eerbiediging van zijn recht van verdediging, die naar omstandigheden de
strafrechter ertoe kan nopen onder andere voorwaarden als bepaald in artikel 22 Taalwet
Gerechtszaken de vertaling van stukken in een andere Belgische landstaal te bevelen.
(Art. 22 Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.)
18 december 2007
P.2007.1332.N
nr. 643

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN
Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd.
Na de opheffing van het beslag door de gerechtelijke overheid, geeft de griffier de in
beslag genomen zaken terug aan de persoon in wiens handen beslag was gelegd, tenzij de
rechter daar anders over beslist (Artikelen 1 en 2 KB nr 260 van 24 maart 1936.)
10 oktober 2007
P.2007.0210.F
nr. 469
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Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Een ieder die op de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben – Recht op
verzet.
De artikelen 3 tot 5 van het koninklijk besluit nr. 260 van 24 maart 1936 op de bewaring,
ter griffie, en de procedure tot teruggave van de in strafzaken in beslag genomen zaken,
stellen een procedure in na afloop waarvan de strafrechter eerst uitspraak doet over het
probleem van de teruggave, onder voorbehoud van de mogelijkheid voor degene die op de
in beslag genomen zaak beweert recht te hebben en waaraan de zaak niet is teruggegeven,
om tegen de teruggave verzet te doen door zijn aanspraak voor de burgerlijke rechter te
brengen
10 oktober 2007
P.2007.0210.F
nr. 469
Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Beslag in strafzaken – Teruggave van de
in beslag genomen zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd
gelegd – Pandhoudende schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht.
De pandhoudende schuldeiser kan zijn zakelijk bezitsrecht aan alle derden tegenwerpen,
i.e. tegen eenieder behalve tegen de pandgevende schuldenaar, die tijdens de duur van het
pand zou beweren recht te hebben op de zaak
10 oktober 2007
P.2007.0210.F
nr. 469

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE
Uitkeringen – Verjaring – Wetten – Werking in de tijd – Werkloosheid.
De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid,
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.)
12 februari 2007
S.2006.0041.F
nr. 81
Opschortende voorwaarde – Betaling voor het vervullen ervan – Uitvoering –
Verbintenis.
De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als de
betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een
onverschuldigde betaling waaruit een wettelijke verplichting tot teruggave voortvloeit
(Artikelen 1375, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0116.F
nr. 336
Terugvordering – Verjaring – Termijn – Wijzen van stuiting – Onverschuldigd betaalde –
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Aanvang.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.
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S.2007.0012.F

nr. 461

TUSSENKOMST
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering
tot veroordeling – Vrijwaring.
Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen
tegen een andere partij 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
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd (Artikelen 13, 15,
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 maart 2007
C.2006.0294.N
nr. 144
Voetbalwedstrijden – Administratieve sancties opgelegd door de bevoegde ambtenaar –
Beroep bij de politierechtbank – Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling –
Toelaatbaarheid – Inbreuken – Veiligheid.
De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste
maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het beroep
ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot het
opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen. (Art. 31, §
1, eerste lid Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden; Artikelen
601ter, 3°, en 812 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2004.0347.N
nr. 201
Aard – Akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt – Vrijwillige tussenkomst –
Burgerlijke zaken.
De akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt maakt geen akte van rechtsingang
uit. (Artikelen 15, 16, en 813, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2006.0097.N
nr. 202
Verzoekschrift – Vormvoorwaarden – Vrijwillige tussenkomst – Burgerlijke zaken.
Het verzoekschrift waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt, moet niet aan dezelfde
voorwaarden voldoen als een gedinginleidend verzoekschrift (Artikelen 15, 16, en 813,
eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2006.0097.N
nr. 202
Aard – Burgerlijke zaken.
Tussenkomst is een incident in een reeds aangangig geding. (Artikelen 15 en 16
Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2006.0097.N
nr. 202

UITLEVERING
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Dossier overgezonden door de verzoekende Staat – Sommige stukken
niet vertaald – Onderzoeksgerechten.
De omstandigheid dat een gedeelte van het buitenlands dossier dat door de verzoekende
Staat is overgezonden niet werd vertaald maakt de uitvoerbaarverklaring geenszins
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onwettig wanneer alle stukken die noodzakelijk zijn om de wettelijke voorwaarden voor
de uitlevering te onderzoeken en om de betrokkene over de redenen van zijn aanhouding
en de tegen hem uitgebrachte beschuldigingen in te lichten, werden vertaald en ter inzage
van de partijen zijn gesteld.
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid
aanhoudingsbevel – Onderzoeksgerechten – Artikel 6, EVRM – Toepassing.

verleend

Artikel 6 EVRM regelt niet het recht van verdediging voor de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak doen over de uitvoerbaarverklaring van een door een
buitenlandse overheid uitgevaardigd bevel tot aanhouding
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Hoger beroep – Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Opdracht van de kamer van inbeschuldigingstelling –
Onderzoeksgerechten.
Op het hoger beroep tegen een beschikking tot uitvoerbaarverklaring van een buitenlands
bevel tot aanhouding, moet de kamer van inbeschuldigingstelling onderzoeken of alle
voorwaarden voor de uitlevering verenigd zijn; zij mag zich niet in de plaats stellen van
de rechterlijke overheid van de verzoekende Staat om te oordelen over de gegrondheid
van de vervolging of die van de bezwaren die tegen de vreemdeling zijn aangevoerd
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Overgangsrecht – Eerdere beslissing tot weigering van
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Nieuw verzoek gegrond op een
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldig verklaarde titel vervangt – Geldigheid.
De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoerlegging van
een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt de uitvoerbaarverklaring niet,
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het buitenlands bevel tot
aanhouding dat de ongeldige titel vervangt.
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Europees aanhoudingsbevel – Rechtsmacht – Onderzoeksgerechten – Tenuitvoerlegging.
Voor de onderzoeksgerechten die krachtens artikel 16 en 17 Wet Europees
Aanhoudingsbevel uitspraak doen over de tenuitvoerlegging van een Europees
aanhoudingsbevel, is de beschikking van de onderzoeksrechter waarbij de hechtenis van
de betrokkene krachtens artikel 11, § 3, van die wet wordt bevolen en waartegen
krachtens artikel 11, § 7, van dezelfde wet geen rechtsmiddel openstaat, niet aanhangig,
zodat de onderzoeksgerechten geen rechtsmacht hebben om over de regelmatigheid van
die beschikking uitspraak te doen
9 januari 2007
P.2007.0001.N
nr. 15
Europees aanhoudingsbevel – Titel van vrijheidsberoving.
Inzake het Europees aanhoudingsbevel maakt de beslissing genomen door de
uitvaardigende rechterlijke autoriteit als bedoeld in artikel 2, § 3, Wet Europees
Aanhoudingsbevel, de titel van de vrijheidsberoving uit en niet de beschikking van de
onderzoeksrechter genomen met toepassing van artikel 11, § 3, van voormelde wet.
9 januari 2007
P.2007.0001.N
nr. 15
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Wettigheid – Europees aanhoudingsbevel – Verkeerde nationaliteit – Vermeldingen –
Identiteit.
De verkeerde toekenning, aan de gezochte persoon, van een nationaliteit die niet de zijne
is, maakt de beslissing van tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel dat
tegen hem is uitgevaardigd, niet onwettig (Art. 2, § 4, 1° Wet 19 dec. 2003 betreffende
het Europees aanhoudingsbevel.)
7 maart 2007
P.2007.0259.F
nr. 129
Europees aanhoudingsbevel – Miskenning – Vermoeden van onschuld – Voorwaarden –
Eerbiediging van de grondrechten – Tenuitvoerlegging.
De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel moet worden geweigerd ingeval
ernstige redenen bestaan te denken dat daardoor het vermoeden van onschuld zou worden
miskend. (Artikelen 4, 5°, en 16, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
7 maart 2007
P.2007.0259.F
nr. 129
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
De rechterlijke macht is bevoegd ter voorkoming of ter beëindiging van de onrechtmatig
schijnende aantastingen die de administratie bij de uitoefening van haar discretionaire
macht heeft begaan van de subjectieve rechten van de vreemdeling die opgesloten is op
grond van artikel 3 van de wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen (Art. 3 Wet van 15
maart 1874 op de uitleveringen; Art. 584, eerste lid Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 5.1.f,
en 5.4 EVRM; Art. 19, § 1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957.)
15 maart 2007
C.2004.0505.F
nr. 137
Wet Europees aanhoudingsbevel – Strafbare feiten – Omschrijving.
De onder artikel 5, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen strafbare feiten
worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar worden generisch
beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de criminaliteit. (Artikel 5, § 2
Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
10 april 2007
P.2007.0404.N
nr. 177
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsmandaat – Verzoek tot
invrijheidstelling – Rechtsmiddelen – Raadkamer – Beschikking.
Tegen de beschikking van de raadkamer over een verzoek tot invrijheidstelling
overeenkomstig artikel 20, § 3, van de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, staat voor de niet in vrijheid gestelde verdachte hoger beroep
open bij de kamer van inbeschuldigingstelling, maar geen rechtstreeks cassatieberoep.
(Art. 20, § 3 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
8 mei 2007
P.2007.0622.N
nr. 233
Specialiteitsbeginsel – Europees aanhoudingsbevel – Doorlevering aan een andere
Lidstaat – Artikel 38, Wet Europees Aanhoudingsbevel – Artikel 28, Kaderbesluit van 13
juni 2002 – Toestemming van de uitvoerende rechterlijke autoriteit – Uitlevering aan
België.
Artikel 38, Wet Europees Aanhoudingsbevel voert artikel 28 van het Kaderbesluit
(2002/584/JBZ) van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de Lidstaten uit; artikel 28.3
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van dit besluit laat, op voorwaarde dat de uitvoerende rechterlijke autoriteit daarin
toestemt, de verdere overlevering aan een andere Lidstaat toe, onder meer in het geval dat
de gezochte persoon, anders dan bepaald in artikel 28.2.c), wel de bescherming van het
specialiteitsbeginsel geniet.
15 mei 2007
P.2007.0647.N
nr. 253
Europees aanhoudingsbevel – Bevoegdheid van de onderzoeksrechter of van de
onderzoeksgerechten – Invrijheidstelling onder voorwaarden.
De bevoegdheid van de onderzoeksrechter om de invrijheidstelling onder voorwaarden te
bevelen, of van de onderzoeksgerechten in de gevallen waarin zij uitspraak doen over de
rechtsmiddelen tegen die beslissing of de afwezigheid van die beslissing, wordt zonder
voorwerp eenmaal het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling omtrent de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
is verworpen (Artikelen 18, § 5, en 20, §§ 1 en 2 Wet 19 dec. 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel.)
22 mei 2007
P.2007.0664.N
nr. 267
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees
aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd –
Cassatieberoep door een verklaring aan de directeur van de gevangenis – Vorm.
Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die
uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, ingesteld
door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de directeur
van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk
20 juni 2007
P.2007.0803.F
nr. 342
Europees aanhoudingsbevel – Procedure van tenuitvoerlegging – Wet van 19 december
2003 – Toepassing van de wet in de tijd – EU–lidstaten – Staat die het uitleveringsstelsel
heeft behouden voor feiten die voor een bepaalde datum zijn gepleegd.
Ten aanzien van een EU–Lidstaat die de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel
in de tijd heeft beperkt, blijft de uitleveringsprocedure slechts van toepassing op de
overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een Europees
aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat opgegeven
datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon door België aan
een andere EU–Lidstaat (Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verplichting – Europees
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging
in België – Verzoek om een prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof – Hof
van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling over hem slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, § 1, van de Wet
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10,
11 en 191 van de Grondwet (Art. 26, § 3 Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 jan.
1989; Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel; Artt 10,
11 en 191 Grondwet 1994.)
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27 juni 2007

P.2007.0867.F

nr. 363

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Arrest – Verplichting – Europees
aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging
in België – Verzoek om een préjudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen – Hof van Cassatie – Grenzen.
Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een Europees
aanhoudingsbevel spoedeisend is en de uitspraak van de kamer van
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 32
van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met
artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie. (Art. 34, § 2, b, en 35
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32 Kaderbesluit van de Raad van
de E.U. van 13 juni 2002.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Onderzoeksgerecht – Toezicht – Europees aanhoudingsbevel – Buitenlands bevel tot
aanhouding – Procedure van tenuitvoerlegging in België – Voorwaarden van
tenuitvoerlegging.
Vooraleer de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door
een andere Lidstaat is uitgevaardigd, moet het onderzoeksgerecht geen volledig toezicht
van de buitenlandse rechtspleging verrichten vanaf de instelling van de vervolgingen tot
aan de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing, maar dient het zich ervan te
vergewissen dat er geen ernstige redenen bestaan om te denken dat de tenuitvoerlegging
van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de fundamentele rechten van de
betrokken persoon. (Art. 4, 5° Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Europees aanhoudingsbevel – Beoordeling van de wettigheid en de regelmatigheid –
Tenuitvoerlegging.
De rechter die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en de regelmatigheid van dit
bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het bepaalde in de
artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel
21 augustus 2007
P.2007.1268.N
nr. 376
Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Beslissing om niet uit te leveren.
Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
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Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Vermoedelijke dader wordt niet
uitgeleverd – Begrip.
Er is sprake van een situatie waar een vermoedelijke dader niet wordt uitgeleverd als
bedoeld in de artikelen 6.1 en 7, van het Europees Verdrag tot bestrijding van het
Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 en artikel 2, van de wet van 2
september 1985 houdende goedkeuring van het Europees Antiterrorismeverdrag en de
Overeenkomst betreffende de toepassing ervan tussen de Lid–Staten van de Europese
Gemeenschappen, opgemaakt te Dublin op 4 december 1979, wanneer de Belgische
regering beslist heeft die dader niet uit te leveren
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Europees aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Weigering – Straf
uitgesproken door een buitenlandse rechtbank.
De rechter schendt artikel 6, 4°, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, niet wanneer hij de eiser, die in België verblijft, niet toestaat
om hier de straf uit te voeren die door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken en
waarvoor hij wordt opgespoord, wanneer die straf volgens de Belgische wet verjaard en
dus niet in België uitvoerbaar is.
7 november 2007
P.2007.1516.F
nr. 534
Europees aanhoudingsbevel – Betrokkene in hechtenis genomen door de
onderzoeksrechter – Nieuw Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd lopende de
procedure – Nieuw aanhoudingsbevel uitgaande van dezelfde autoriteit lastens dezelfde
betrokkene voor andere, eventueel gelijkaardige feiten.
De omstandigheid dat de onderzoeksrechter op grond van een vorig Europees
aanhoudingsbevel reeds de hechtenis heeft bevolen, staat niet eraan in de weg dat,
lopende de procedure, bij het uitvaardigen door de bevoegde autoriteit van een nieuw
Europees aanhoudingsbevel ten laste van dezelfde betrokkene wegens andere – eventueel
gelijkaardige – feiten, deze opnieuw door de onderzoeksrechter moet worden verhoord, en
over de hechtenis en het eventueel bestaan van kennelijke weigeringsgronden met
betrekking tot deze nieuwe feiten moet worden beslist. (Artikelen 3 tot 6, 11, 14, § 1, 16,
§ 4, en 31, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
27 november 2007
P.2007.1628.N
nr. 588
Europees aanhoudingsbevel – Finaliteit – Duits "Sicherungshaftbefehl" – Toepassing.
Een Europees aanhoudingsbevel kan slechts worden genomen met de bedoeling hetzij de
strafvervolging in te stellen, hetzij een vrijheidsbenemende straf of maatregel ten uitvoer
te leggen; het door een Duitse rechtbank uitgevaardigd "Sicherungshaftbefehl" teneinde
zich van de persoon van een veroordeelde tot een straf met probatieuitstel te verzekeren
om de intrekking van het probatieuitstel te kunnen uitspreken is een uitvoerbare
rechterlijke beslissing met dezelfde kracht als een aanhoudingsbevel overeenkomstig
artikel 2, § 4, § 3°, Wet Europees aanhoudingsbevel en strekt ertoe na intrekking van het
probatieuitstel tot tenuitvoerlegging over te gaan van een vrijheidsbenemende straf. (Art.
2, § 1, § 3 en § 4 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel.)
11 december 2007
P.2007.1751.N
nr. 627
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VALS GETUIGENIS
Verleiding van een getuige.
Opdat er strafbare verleiding van getuige zou zijn, is het noodzakelijk dat de getuige een
valse verklaring heeft afgelegd en de verleider de voormelde getuige ertoe gebracht heeft
om in strijd met de waarheid te getuigen.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Vals getuigenis in burgerlijke zaken.
Opdat er vals getuigenis in burgerlijke zaken zou zijn, is vereist en volstaat het dat de met
de waarheid strijdige verklaring van aard zou zijn om de beoordeling van de zaak door de
burgerlijke rechter te beïnvloeden
24 oktober 2007
P.2007.0769.F
nr. 501
Vals getuigenis in burgerlijke zaken – Opzettelijk bestanddeel – Bestanddelen van het
misdrijf.
Aangezien de drijfveer afzonderlijk staat van de bestanddelen van het misdrijf, sluit de wil
om de onthulling van een persoonlijk feit te vermijden op zichzelf de opzet om het
gerecht te misleiden niet uit, wat eigen is aan de valse getuigenis in burgerlijke zaken.
24 oktober 2007
P.2007.0769.F
nr. 501

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade.
Om naar recht het aangevoerde oorzakelijk verband tussen een fout en schade uit te
sluiten, moet de rechter kunnen vaststellen dat de schade zich zonder die fout niettemin
zou hebben voorgedaan zoals ze feitelijk is gebeurd, aangezien alle overige
omstandigheden van de schade identiek zijn. De appelrechters die het niet bestaan van het
oorzakelijk verband afleiden uit hun vaststellingen volgens welke de als deelneming in de
winst uitgekeerde bedragen niet hoger en misschien zelfs lager zouden zijn geweest,
indien de geoorloofde steun aan de dochtervennootschap apart was geboekt, leiden het
ontbreken van een oorzakelijk verband niet af uit de bewering dat, aangezien de fout
vaststaat, de schade zich niettemin zou hebben kunnen voordoen in andere
omstandigheden dan die van de zaak
3 januari 2007
P.2005.1019.F
nr. 2
Gebruik van valse stukken – Duur van het misdrijf.
Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder een nieuw feit van de dader van
de valsheid en zonder herhaalde tussenkomst van zijnentwege, zolang het door hem
beoogde doel niet volledig is bereikt en zolang de hem verweten beginhandeling zonder
verzet van zijn kant, het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte; het strafbaar
karakter van een gebruik van valse stukken voor de vervalser, vereist dus niet dat hij de
duur ervan kon voorzien, het volstaat dat hij kon voorzien dat het valse stuk de door hem
gewenste uitwerking zal hebben of zal kunnen hebben (Artikelen 196, 197 en 213
Strafwetboek.)
7 februari 2007
P.2006.1491.F
nr. 72
Rechterlijke beoordeling – Bestanddelen – Gebruik van valse stukken.
Aangezien de wet het gebruik van een vals stuk niet bepaalt, moet de rechter in feite
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beoordelen wat een dergelijk gebruik uitmaakt en moet hij met name onderzoeken of dit
een ander blijft misleiden of schaden en aldus de door de vervalser gewenste uitwerking
blijft hebben (Artikelen 196, 197 en 213 Strafwetboek.)
7 februari 2007
P.2006.1491.F
nr. 72
Vervalsing van de chassisnummers van een motorrijtuig.
De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn aangebracht
met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van valsheid in geschriften of
van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, handels– of bankgeschriften of in
privé–geschriften, strafbaar gesteld bij de artikelen 193 tot 197 van het Strafwetboek,
doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen strafbaar is gesteld
(Artikelen 193 tot 197 Strafwetboek.)
13 juni 2007
P.2007.0589.F
nr. 323
Valsheid in geschrifte – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar –
Tendentieus karakter van een verhoor – Proces–verbaal met transcriptie van de
antwoorden – Begrip.
Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor de valsheid
van het proces–verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor heeft opgeleverd.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar –
Vals proces–verbaal.
De valsheid van een proces–verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit waarvan
dit stuk vermeldt dat het zich heeft voorgedaan, niet volgens alle voorziene
omstandigheden plaatsvindt.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Onderzoeksrechter – Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar
officier of ambtenaar – Vals proces–verbaal – Proces–verbaal van getuigenverhoor –
Plaats van verhoor – Gebrek van nauwkeurigheid – Begrip.
Het gebrek aan precisering betreffende de plaats van het verhoor van een getuige, die door
de onderzoeksrechter in de lokalen van de gerechtelijke politie is gehoord, volstaat niet
om het proces–verbaal van verhoor van de voormelde getuige, waarin beweerd wordt dat
er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt, tot een valsheid te maken.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Valsheid in geschriften – Bestanddelen – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of
ambtenaar – Begrip.
Valsheid in geschriften door een openbaar officier of ambtenaar vereist het opmaken van
één of meerdere geïdentificeerde akten van het ambt van de vervolgde persoon.
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360
Valsheid in geschriften – Valsheid gepleegd door een openbaar officier of ambtenaar –
Officier van gerechtelijke politie en onderzoeksrechter – Als vals aangemerkt stuk – Niet
vals stuk – Begrip.
Wanneer zij een stuk van valsheid betichten, beweren de officier van gerechtelijke politie
of de onderzoeksrechter alleen, ook al is dit onterecht, dat het stuk vals is; uit de
omstandigheid dat dit niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat het vals is noch,
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bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een valsheid uitmaakt.
27 juni 2007
P.2005.1685.F

nr. 360

Rechtspleging – Neerlegging ter griffie – Vormvereisten – Niet–inachtneming – Stukken
om te vergelijken met het van valsheid betichte stuk – Sanctie.
Het bij de wet bepaalde vormvereiste voor de neerlegging van de stukken om te
vergelijken met het van valsheid van betichte stuk dat zij dienen te onderzoeken, is niet op
straffe van nietigheid voorgeschreven (Artikelen 448 tot 450, en 453 Wetboek van
Strafvordering.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438

VEILIGHEID VAN DE STAAT
Inmenging – Wettigheid – Privé–leven – Schaduwen – Observaties – Bewijsmiddel –
Bewijs – Strafzaken.
Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die door de
Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 30 november 1998
zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groeperingen
op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen te voorkomen,
zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het recht op eerbiediging van
het privé–leven, die evenwel niet verboden is bij artikel 8 EVRM vermits zij bij wet
volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een maatregel is die in een
democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, het economisch welzijn van het land, de bescherming van de
openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen.
27 juni 2007
P.2007.0333.F
nr. 365

VENNOOTSCHAPPEN
HANDELSVENNOOTSCHAPPEN
Jaarrekening – Toezicht – Verslag van niet–bevinding – Commissaris.
Wanneer het bestuursorgaan van de vennootschap de revisor niet in staat stelt zijn
opdracht te vervullen, moet deze met name een verslag van niet–bevinding opstellen.
(Artikelen 143 en 144 Wetboek van vennootschappen.)
24 mei 2007
D.2006.0007.F
nr. 271

VERBINTENIS
Overeenkomst – Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere
gegevens – Raming – Peildatum – Schade.
Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
26 januari 2007
C.2006.0232.N
nr. 51
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Overeenkomst – Ontbinding – Beoordeling – Contractuele wanprestatie – Latere
gegevens – Raming – Peildatum – Schade.
Om de schade wegens contractuele wanprestatie ingeval van ontbinding van een
overeenkomst integraal te vergoeden, dient de rechter zich bij het begroten van de
schadevergoeding te plaatsen op het ogenblik van zijn einduitspraak; hij kan bij de
beoordeling van die schade geen gegevens in aanmerking nemen die zich na de
tekortkoming hebben voorgedaan en met die tekortkoming en de schade zelf geen verband
houden en tengevolge waarvan de toestand van de schuldeiser verbeterd of verergerd is
(Artikelen 1149 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
26 januari 2007
C.2005.0374.N
nr. 49
Vergoedingsplicht – Administratieve geldboete wegens inbreuk op de veiligheid bij
voetbalwedstrijden – Niet–nakoming – Omvang.
De bepaling dat iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt, sluit niet uit dat de
vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot een administratieve geldboete die krachtens
artikel 18 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij
voetbalwedstrijden kan worden opgelegd aan de organisator van een nationale
voetbalwedstrijd of van een internationale voetbalwedstrijd of aan de overkoepelende
sportbond die de in de wet bedoelde verplichtingen niet naleeft. (Art. 1142 Burgerlijk
Wetboek; Art. 18 Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.)
23 april 2007
C.2004.0347.N
nr. 201
Eenzijdige rechtshandeling – Verbindende kracht – Miskenning.
De rechter miskent de verbindende kracht van een eenzijdige rechtshandeling niet
wanneer hij hieraan het gevolg verleent dat die handeling, volgens zijn uitlegging ervan,
wettig heeft (Artikelen 1101, 1108 en 1134 Burgerlijk Wetboek.)
14 mei 2007
C.2005.0553.F
nr. 243
Eenzijdige rechtshandeling – Algemeen rechtsbeginsel.
Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk eenzijdige wilsuiting
verbintenissen doet ontstaan.
14 mei 2007
C.2005.0553.F
nr. 243
Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van
tijd – Ogenblik waarop de voorwaarde geacht wordt onvervuld te zijn.
Wanneer bij overeenkomst een verbintenis is aangegaan onder de opschortende
voorwaarde dat een gebeurtenis zal plaatshebben en geen tijdspanne is bepaald
waarbinnen de bedoelde gebeurtenis uiterlijk moet plaatshebben, kan die gebeurtenis in
beginsel onbeperkt in de tijd plaatshebben en kan de voorwaarde pas voor onvervuld
worden gehouden wanneer redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer
zal plaatshebben; de feitenrechter kan oordelen dat gelet op het verloop van tijd
redelijkerwijze vaststaat dat de bedoelde gebeurtenis niet meer zal plaatshebben
(Artikelen 1168, 1176 en 1181, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
25 mei 2007
C.2005.0588.N
nr. 275
Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van
tijd – Voorwaarde voor onvervuld gehouden.
Wanneer bij overeenkomst de verbintenissen zijn aangegaan onder opschortende
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voorwaarde zonder bepaling van een tijdspanne en de voorwaarde voor onvervuld wordt
gehouden, krijgen de voorwaardelijke verbintenissen nooit uitvoering en houdt de
overeenkomst waarvan zij het voorwerp uitmaken, op te bestaan (Artikelen 1168, 1176
en 1181, eerste en tweede lid Burgerlijk Wetboek.)
25 mei 2007
C.2005.0588.N
nr. 275
Kennisgeving aan de schuldenaar – Latere betaling aan de overdrager – Overdracht van
schuldvordering.
Wanneer van de overdracht van een schuldvordering is kennis gegeven aan de gecedeerde
schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar; de betaling gedaan aan de
overdrager na de kennisgeving is niet bevrijdend, zodat de schuldenaar ten aanzien van de
overnemer verder tot betaling gehouden blijft. (Artikelen 1690 en 1691 Burgerlijk
Wetboek.)
15 juni 2007
C.2006.0661.N
nr. 331
Opschortende voorwaarde – Betaling voor het vervullen ervan – Voorwaarde niet vervuld
– Uitvoering.
De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als de
betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een
onverschuldigde betaling waaruit een wettelijke verplichting tot teruggave voortvloeit
(Artikelen 1375, 1376 en 1377 Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0116.F
nr. 336
Pand – Derde–pandhouder – Teruggave.
De verplichting van de derde–pandhouder om het pand terug te geven, is afhankelijk van
de opschortende voorwaarde dat de schuld waarvoor het pand is gegeven, volledig is
afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij de pandhouder van deze
opschortende voorwaarde misbruik maakt. (Artikelen 2076 en 2082, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
18 juni 2007
C.2006.0116.F
nr. 336
Exceptio non adimpleti contractus – Opschorting uitvoering – Aanrekening als
wanprestatie.
In het geval van een wederkerige overeenkomst vermag de partij die het bewijs levert dat
haar medecontractant in gebreke is gebleven zijn verbintenissen uit die overeenkomst uit
te voeren, de uitvoering van haar verbintenissen op te schroten tot de medecontractant zijn
verbintenissen uitvoert (Artikelen 1102 en 1184 Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2006.0283.N
nr. 593

VERDELING
Mede–erfgenaam – Erfrechtelijke verdeling – Benadeling voor meer dan een vierde –
Vordering tot vernietiging.
De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het
Burgerlijk Wetboek voorziet, staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 892 van dat
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande
van een mede–erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld.
(Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2005.0383.N
nr. 288
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Mede–erfgenaam – Erfrechtelijke verdeling – Benadeling voor meer dan een vierde –
Vordering tot vernietiging – Voorwerp.
Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke akten die een geheel
uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van deze
verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen slechts
één van deze akten nu de grondslag van dergelijke vordering de principiële gelijkheid
betreft van de kavels van de deelgenoten, zodat de vernietiging van de verdeling alleen de
gehele verdeling kan betreffen. (Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2005.0383.N
nr. 288
Aard – Wettelijke bepaling – Verzet – Schuldeisers.
Artikel 882 van het Burgerlijk Wetboek, dat het recht van verzet van de schuldeisers
tegen een verdeling bepaalt, raakt de openbare orde niet en is niet van dwingend recht
(Artikelen 882 en 1167 Burgerlijk Wetboek.)
15 november 2007
C.2006.0621.N
nr. 557

VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN
Benadeling voor meer dan een vierde – Vordering tot vernietiging.
De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het
Burgerlijk Wetboek voorziet, staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 892 van dat
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande
van een mede–erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld.
(Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2005.0383.N
nr. 288
Benadeling voor meer dan een vierde – Vordering tot vernietiging – Voorwerp.
Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke akten die een geheel
uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van deze
verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen slechts
één van deze akten nu de grondslag van dergelijke vordering de principiële gelijkheid
betreft van de kavels van de deelgenoten, zodat de vernietiging van de verdeling alleen de
gehele verdeling kan betreffen. (Artikelen 887 tot 892, en 1079 Burgerlijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2005.0383.N
nr. 288

VERENIGING VAN BOOSDOENERS
Criminele organisatie – Middelen aangewend om de misdrijven die het doel vormen te
verbergen of te – Middel dat zelf een misdrijf uitmaakt – Verhouding tot het misdrijf van
deelneming of lidmaatschap – Constitutieve bestanddelen.
Het gebruik van listige kunstgrepen of de aanwending van commerciële of andere
structuren om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, weze het
bij middel van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel van de
criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek, vereenzelvigt
zich niet met een der onderscheiden daden van deelneming aan deze organisatie zoals
bedoeld in artikel 324ter, §§ 1 tot 4 van het Strafwetboek (Artikelen 324bis en 324ter
Strafwetboek.)
5 juni 2007
P.2007.0232.N
nr. 307
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Criminele organisatie – Zelfstandig misdrijf – Deelneming of lidmaatschap.
Een beklaagde is schuldig aan één van de in artikel 324ter, §§ 1 tot 4 van het
Strafwetboek bepaalde misdrijven van zodra hij onder één van de daarin bepaalde vormen
deel uitmaakt van de criminele organisatie, zonder dat daarom ook de constitutieve
bestanddelen eigen aan de criminele organisatie in zijnen hoofde, als deelnemer aan deze
organisatie, moeten verenigd zijn (Artikelen 324bis en 324ter Strafwetboek.)
5 juni 2007
P.2007.0232.N
nr. 307

VERJARING
BURGERLIJKE ZAKEN
Aanvang – Wetten – Werking in de tijd.
Wanneer een wet, in burgerlijke zaken, ook al is zij van openbare orde en tenzij vast staat
dat de wetgever het anders wil, voor de verjaring van een rechtsvordering een kortere
termijn of een vroegere aanvang vaststelt dan die bepaald in de vorige wet, is die nieuwe
termijn of die nieuwe aanvang pas vanaf die inwerkingtreding van toepassing indien het
recht op de rechtsvordering vóór de inwerkingtreding van die nieuwe wet ontstaan is,
waarbij de totale duur van de verjaring evenwel niet langer mag zijn dan die welke bij de
voorgaande wet was vastgesteld. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
12 februari 2007
S.2006.0041.F
nr. 81
Terugvordering – Aanvang – Wetten – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde –
Recht op uitkering – Werkloosheid.
De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid,
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.)
12 februari 2007
S.2006.0041.F
nr. 81
Verwijlinteresten – Betaling, met vertraging, van de nominale bedragen van de facturen –
Toerekening bij voorrang op die intrest – Rechtsvordering van de aannemer tot betaling
van zijn schuldvordering – Aanvang – Overheidsopdrachten.
De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de werken, die
door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn gevorderd,
met vertraging zijn betaald waardoor hij recht kreeg op verwijlintrest, en anderzijds, dat
de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot gevolg dat de
verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van zijn
schuldvordering pas begint te lopen op het ogenblik waarop de toerekening uiteindelijk
kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling (Art. 15, § 4 MB 10
aug. 1977; Art. 1254 Burgerlijk Wetboek; Art. 1, eerste lid, b Wet 6 feb. 1970 betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de
provinciën; Art. 100, eerste lid, 2° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten
op de Rijkscomptabiliteit.)
12 april 2007
C.2006.0103.F
nr. 181
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Aard – Wetten op de rijkscomptabiliteit – Rechtsvordering tot betaling van de
schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen en de gewesten.
Artikel 100, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit dat de verjaringstermijn vaststelt van de
rechtsvorderingen tot betaling van de schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen
en de gewesten, regelt de wezenlijke belangen van die overheidsinstanties en raakt
derhalve de openbare orde. (Art. 100, tweede lid KB 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
12 april 2007
C.2005.0489.F
nr. 180
Nieuwe wet – Handeling tot stuiting gesteld onder de gelding van de oude wet –
Gevolgen.
Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de
verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een
stuitend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stuitende
werking zou hebben (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0178.N
nr. 195
Onderwijssector – Ten onrechte betaalde wedde – Terugvordering – Toepasselijk stelsel –
Verjaring – Vlaamse Gemeenschap.
De in artikel 7, § 2, van de wet van 6 februari 1970 vervatte gemeenrechtelijke regeling
inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat ten
onrechte uitbetaalde sommen en de bijkomende termijn van 30 jaar voor de effectieve
terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse
Gemeenschap gedane terugvordering van een ten onrechte betaalde wedde aan leerkracht,
ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in § 1 van voormeld artikel
voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht tot
één jaar. (Art. 7, § 1, eerste lid, en § 2, eerste en tweede lid Wet 6 feb. 1970 betreffende
de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de
provinciën; Art. 198, § 1, eerste lid Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs –
II.)
20 april 2007
C.2004.0178.N
nr. 195
Terugvordering – Recht op werkloosheidsuitkeringen – Verjaring – Wijzen van stuiting –
Onverschuldigd betaalde.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Terugvordering – Verjaring – Termijn – Aanvang – Duur – Onverschuldigd betaalde –
Recht op werkloosheidsuitkeringen – Aanvang.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat
de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende
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brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen.
8 oktober 2007
S.2007.0012.F

nr. 461

Rechtsvordering – Duur – Dierenartsen.
De rechtsvordering van dierenartsen met betrekking tot door hen geleverde prestaties, valt
niet onder toepassing van de verjaringstermijn van twee jaar zoals bepaald in artikel
2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, nu dierenartsen geen
verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld in dit artikel. (Art. 2277bis, eerste lid Burgerlijk
Wetboek.)
16 oktober 2007
C.2006.0590.N
nr. 544
Aard – Universitaire instellingen – Schulden – Schuldvordering – Verjaring –
Werkingstoelagen.
De schulden, bestaande in werkingstoelagen die opeisbaar zijn krachtens de wet van 27
juli 1971 op de financiering en de controle van de universitaire instellingen, vloeien niet
voort uit een en dezelfde verbintenis, maar uit de opeenvolging van afzonderlijke
verbintenissen, die elk jaar inzonderheid op grond van het aantal ingeschreven studenten
worden vastgelegd; de met die schulden overeenstemmende schuldvorderingen vallen
buiten het toepassingsgebied van de vijfjarige verjaring (Art. 2277 Burgerlijk Wetboek;
Art. 27, §3, 3° Wet 27 juli 1971.)
14 december 2007
C.2005.0469.F
nr. 633
Tijdstip – Ontstaan – Schuldvordering ten laste van de Staat – Aanvang – Onrechtmatige
overheidsdaad – Nieuwe schadegevolgen – Vijfjarige verjaringstermijn.
Ingeval van een onrechtmatige overheidsdaad komt in de regel de schuldvordering ten
laste van de Staat tot stand op het ogenblik waarop de schade ontstaat of waarop haar
toekomstige verwezenlijking naar redelijke verwachting vaststaat; de omstandigheid dat
de omvang van de schade op dat tijdstip nog niet precies vaststaat, doet hieraan geen
afbreuk (Art. 1, eerste lid, a Wet 6 feb. 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën; Art. 100, eerste
lid, 1° KB 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.)
20 december 2007
C.2006.0385.N
nr. 651

STRAFZAKEN
Vakantiegeld – Aanvang – Jaarlijkse vakantie.
Het misdrijf dat erin bestaat het vakantiegeld niet volgens de regels en binnen de
opgelegde termijnen te betalen, is voltooid zodra dat verzuimd wordt op het ogenblik
waarop moet worden betaald, zodat de verjaring van de uit dit misdrijf ontstane
strafvordering vanaf dat ogenblik begint te lopen; indien verschillende strafbare feiten
evenwel de opeenvolgende uiting van een zelfde misdadig opzet zijn en aldus één misdrijf
uitmaken, is dat misdrijf evenwel pas voltooid en begint de verjaring van de
strafvordering t.a.v. het geheel van die feiten pas vanaf het laatste feit te lopen, op
voorwaarde dat geen van die feiten, behoudens stuiting of schorsing van de verjaring, van
het volgende feit door een langere termijn dan de toepasselijke verjaringstermijn
gescheiden wordt (Art. 60 Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers
gecoördineerd op 28 juni 1971.)
12 februari 2007
S.2006.0051.F
nr. 82
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Proces–verbaal dat enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken
betreffende een administratieve procedure – Stedenbouw.
Een proces–verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kantschrift van de
procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie, en dat enkel
informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een administratieve
procedure inzake stedenbouw, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende voor
de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering
kan worden gestuit (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Daad van onderzoek.
Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit zijn alle
daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon die de nodige
hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke
gegevens over een zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonderzoek of
van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisgerecht, en die ertoe
strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de gebruikelijke wijze samen te
stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen (Art. 22, eerste lid Voorafgaande titel
van het Wetboek van Strafvordering.)
3 april 2007
P.2006.1586.N
nr. 165
Probatieuitstel – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden (Art. 22
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
9 mei 2007
P.2007.0272.F
nr. 237
Probatieuitstel – Gronden – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde
voorwaarden.
De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de strafvordering
voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping van het
probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt (Artikelen
3 en 5.2 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet–correctionaliseerbare misdaden te
verlengen; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie.)
9 mei 2007
P.2007.0272.F
nr. 237
Probatieuitstel – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden (Art. 22
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
9 mei 2007
P.2007.0272.F
nr. 237

– 349 –
Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten –
Beletsel om over de grond van de zaak te vonnissen – Strafvordering – Schorsing.
De vaststelling van de valsheid of de waarheid van het ten laste gelegde feit gaat alleen
aan het vonnis en niet aan de vordering vooraf; het derde en vijfde lid van artikel 447,
Strafwetboek, schorsen het vonnis over de grond van de vordering wegens laster en niet
het instellen van de vordering zelf
16 mei 2007
P.2007.0306.F
nr. 255
Vordering wegens laster – Vooronderzoek of onderzoek naar de ten laste gelegde feiten –
Strafvordering – Schorsing.
Artikel 447, vijfde lid, Strafwetboek, maakt het vooronderzoek of het onderzoek naar de
door de aangever ten laste gelegde feiten tot een reden om de uitspraak over de vordering
wegens laster aan te houden, aangezien de rechtbank daarover pas na een beslissing van
seponering of buitenvervolgingstelling kan vonnissen; in deze gevallen is de verjaring van
de strafvordering voor alle partijen geschorst.
16 mei 2007
P.2007.0306.F
nr. 255
Instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken – Voortdurend misdrijf – Aanvang
– Stedenbouw.
Het misdrijf van instandhouding van onwettig opgerichte bouwwerken duurt voort en de
verjaring van de strafvordering neemt geen aanvang zolang aan de toestand die is ontstaan
door de onwettig uitgevoerde werken, geen einde wordt gesteld onder meer door een
herstel in de vorige toestand of door het verkrijgen van een regelmatige vergunning (Art.
68, § 1 Gecoörd. Decr. Vl. Parlement 22 okt. 1996; Art. 26 Voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering; Art. 49, § 1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999.)
13 november 2007
P.2007.0961.N
nr. 549

VERLATING VAN FAMILIE
Veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse
rechterlijke beslissing – Verdrag van 27 september 1968 – Uitvoerbaarverklaring van de
Nederlandse rechterlijke beslissing in België – Onderhoudsplichtige met verblijfplaats in
België – Schuldige niet–uitvoering van de uitkering tot onderhoud – Plaats van het
misdrijf.
Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en 31, eerste
lid, van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, volgt dat de
veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage ingevolge een Nederlandse
rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in België met toepassing van het
vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde die
daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval van
schuldige niet–uitvoering is deze verblijfplaats de plaats waar het misdrijf wordt
gepleegd.
5 juni 2007
P.2007.0462.N
nr. 302

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
ALGEMEEN
Feitelijk gegeven – Toekenningsvoorwaarden – Vaststelling – Ongeldig makend
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gerechtelijk verleden – Uitstel – Bevoegdheid van het Hof.
Het middel dat aanvoert dat het gerechtelijk verleden van de beklaagde belet dat uitstel
wordt verleend en dat het nazicht van het uittreksel van het strafregister van de betrokkene
vereist, veronderstelt een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het Hof niet
bevoegd is
14 februari 2007
P.2006.1473.F
nr. 89

PROBATIEUITSTEL
Gronden – Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Verjaring
van de vordering – Schorsing.
De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit de instelling van de strafvordering
voor het vonnisgerecht is niet toepasselijk op de vordering tot herroeping van het
probatieuitstel die na 1 september 2003 bij de rechtbank aanhangig is gemaakt (Artikelen
3 en 5.2 Wet 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde
inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet–correctionaliseerbare misdaden te
verlengen; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie.)
9 mei 2007
P.2007.0272.F
nr. 237
Herroeping wegens niet–naleving van de opgelegde voorwaarden – Stuiting of schorsing
van de verjaring – Verjaring van de vordering.
De verjaringstermijn van de vordering tot herroeping van het probatieuitstel wegens niet–
naleving van de opgelegde voorwaarden kan gestuit of geschorst worden (Art. 22
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Art. 14, § 3 Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie.)
9 mei 2007
P.2007.0272.F
nr. 237
Advies van een gespecialiseerde dienst – Toepassing.
De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde advies
slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die wet, een
probatiemaatregel willen opleggen.
22 mei 2007
P.2007.0212.N
nr. 266

GEWONE OPSCHORTING
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep –
Toepassing.
Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt gedurende drie
jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste rechter is
uitgesproken wegens de overschrijding van de redelijke termijn, moet vaststellen dat het
met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen vermits het de toestand
van de beklaagde verzwaart (Art. 211bis Wetboek van Strafvordering.)
25 april 2007
P.2006.1597.F
nr. 207
Eenheid van opzet – Andere eerder gepleegde misdrijven – Toepassing – Samenloop.
De regel die is afgeleid uit artikel 65, tweede lid, Strafwetboek en volgens welke de
strafrechter, die vaststelt dat de misdrijven waarover reeds een in kracht van gewijsde
gegane beslissing is genomen en andere feiten die aan de voormelde beslissing die bij

– 351 –
hem aanhangig is voorafgaan, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van het
zelfde misdadig opzet, bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken
straffen, is niet van toepassing wanneer de eerder berechte feiten hebben geleid tot een
niet ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling
16 mei 2007
P.2007.0111.F
nr. 254
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Afwijzing van
het verzoek tot opschorting – Regeling van de rechtspleging.
Art. 416 Sv. staat geen onmiddellijk cassatieberoep toe van de inverdenkinggestelde tegen
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij de uitspraak over het bestaan
van voldoende bezwaren en verwijzing van de voormelde inverdenkinggestelde naar de
correctionele rechtbank, de maatregel van opschorting van de uitspraak van de
veroordeling waarom hij verzocht, niet te zijnen gunste beveelt (Art. 135, § 2 Wetboek
van Strafvordering; Artikelen 1 en 3 Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie.)
12 september 2007
P.2007.0942.F
nr. 403
Werkgever – Ambtshalve veroordeling tot het betalen van een vergoeding – Niet–
onderwerping – Toepassingsgebied – Toepassing – Rijksdienst voor Sociale Zekerheid –
Sociale zekerheid – Werknemers.
Aangezien de veroordeling van de werkgever tot betaling, aan de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen, die met
toepassing van art. 35, vierde lid, oud, R.S.Z.–Wet, ambtshalve wordt opgelegd bij niet–
onderwerping van één of meer personen, het karakter heeft van een strafrechtelijke sanctie
in de zin van art. 7.1 EVRM, valt zij onder de veroordelingen waarvan de uitspraak
overeenkomstig de artikelen 3 tot 6 en 18bis van de Probatiewet kan worden opgeschort
(Art. 35, vierde lid Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 dec.
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; Artikelen 3 tot 6, en 18bis
Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 1994.)
12 september 2007
P.2007.0373.F
nr. 401

PROBATIEOPSCHORTING
Advies van een gespecialiseerde dienst – Toepassing.
De bevoegde gerechten dienen het in artikel 9bis, eerste lid, Probatiewet bedoelde advies
slechts in te winnen in zoverre ze, met toepassing van de artikelen 3 en 8 van die wet, een
probatiemaatregel willen opleggen.
22 mei 2007
P.2007.0212.N
nr. 266
Vordering tot herroeping – Niet–naleving van de voorwaarden – Nieuwe voorwaarden –
Proeftijd verstreken.
Ofschoon artikel 13, § 3, Probatiewet, de rechtbank waar de vordering tot herroeping van
de probatieopschorting wegens niet–naleving van de voorwaarden aanhangig is gemaakt,
bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbinden in plaats van hem
te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank niet toe om de proeftijd te
verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vastgesteld, noch om een nieuwe
proeftijd te doen ingaan; aangezien de rechtbank na het verstrijken van de proeftijd
uitspraak doet, is zij niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in het kader van
een maatregel waarvan de termijn verstreken is.
20 juni 2007
P.2007.0759.F
nr. 341
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ALLERLEI
Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Niet toekenning van de
opschorting van de uitspraak – Regeling van de rechtspleging – Gevolg.
Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van de uitspraak
in het stadium van de regeling van de rechtspleging niet kan worden toegekend, nu dat
arrest geen eindbeslissing is (Art. 416 Wetboek van Strafvordering.)
24 april 2007
P.2007.0061.N
nr. 205

VERVOER
GOEDERENVERVOER
Schulden – Borgtocht van de vervoerder – Ondervervoerder – Verbintenissen van de
vervoerder – Begrip – Waarborg – Werkzaamheden – Wegvervoer.
Onder de door een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over de
weg uitgeoefende werkzaamheden waaruit schulden voortspruiten die door de borgtocht
gewaarborgd zijn, wordt elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen
vergoeding bedoeld; de verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder op wie
hij beroep doet zijn niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer (Art. 21
KB 18 maart 1991.)
27 april 2007
C.2006.0363.N
nr. 213
Ontheffing – Beschadiging van goederen – Gebrekkige verpakking – Afwezigheid van
voorbehoud – Vervoerder – Aansprakelijkheid – C.M.R.–Verdrag.
De afwezigheid van voorbehoud door de vervoerder ten aanzien van de gebrekkigheid van
de verpakking laat zijn recht om beroep te doen op de grond tot ontheffing van zijn
aansprakelijkheid voor de beschadiging van de goederen die het gevolg is van die
gebrekkigheid onverlet (Artikelen 10 en 17, eerste en vierde lid, b) Verdrag van 19 mei
1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg
(C.M.R.).)
27 april 2007
C.2006.0202.N
nr. 212
Aard – Schulden – Borgtocht van de vervoerder – KB van 7 mei 2002 –
Vervoerovereenkomsten – Waarborg – Wegvervoer.
Met het KB van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg wordt een
nieuwe regeling uitgewerkt, die bepaalt welke vervoerovereenkomsten, gesloten door een
onderneming van vervoer van zaken over de weg, waaruit schulden voortvloeien die door
de borgtocht gewaarborgd zijn, bedoeld worden: zowel de hoofdovereenkomsten als de
overeenkomsten van wettelijke onderaanneming (Art. 17, § 1, 2° KB 7 mei 2002.)
27 april 2007
C.2006.0363.N
nr. 213
Internationaal spoorwegvervoer van goederen – Vordering van de afzender tegen de
vervoerder – Vrachtbrief – Verplichting tot overlegging – Toepassingsgebied.
De verplichting tot het overleggen van de vrachtbrief door de afzender die een vordering
in rechte instelt tegen de vervoerder, geldt niet wanneer de spoorwegvervoerder het
vervoer niet heeft aangenomen en er dientengevolge geen vrachtbrief werd afgeleverd.
(Artikelen 11, § 1 en 54, § 4, c Uniformele regelen van 9 mei 1980 betreffende de
Overeenkomst van internationaal spoorwegvervoer van goederen.)
18 mei 2007
C.2006.0435.N
nr. 259
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ADR–reglementering – Lege verpakking.
Een lege ongereinigde tankwagen is geen lege verpakking in de zin van artikel 1.1.3.5.
ADR–reglementering
18 september 2007
P.2007.0615.N
nr. 416
Artikel 56, Aslastendecreet – Verbod van wegdekbeschadiging door overlading – Massa
op de grond onder één van de assen – Overschrijding met meer dan 5 procent van het bij
goedkeuring vastgestelde maximum – Voertuig – Wegvervoer – Berekening.
Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door zich met
een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één
van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent
overschrijdt; de berekening van de overschrijding met vijf procent mag enkel geschieden
op de maximum toegelaten massa van de overladen as
13 november 2007
P.2007.0956.N
nr. 548

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter – Verdere
behandeling van de zaak – Bevoegdheid van hetzelfde hof van beroep – Cassatie zonder
verwijzing.
Het hof van beroep dat ten onrechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter moet de
zaak verder behandelen; er is geen aanleiding tot verwijzing naar een ander hof van
beroep
26 januari 2007
C.2006.0077.N
nr. 50
Rechter op verwijzing – Vernietiging – Taak – Omvang.
Het staat aan de rechter op verwijzing zelf te bepalen in hoeverre hij van de zaak kennis
neemt, zulks onder toezicht van het Hof in geval van voorziening (Art. 1110 Gerechtelijk
Wetboek.)
15 maart 2007
C.2005.0571.F
nr. 139
Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verwijzingsrechter – Verbetering –
Beoordelingsbevoegdheid – Gevolg.
Het behoort aan de verwijzingsrechter te oordelen of de vernietiging die door het Hof van
Cassatie is uitgesproken en verbeterd, als logisch gevolg heeft dat de afwijzing van de
vordering van de verzoeker tot intrekking van het vernietigingsarrest, doch in
werkelijkheid tot aanvulling ervan, opnieuw in het geding is; het komt het Hof niet toe om
de stelling voor de verwijzingsrechter van de ene of de andere partij te ondersteunen, door
een uitlegging van zijn arrest.
6 september 2007
C.2007.0143.N
nr. 389
Rechter op verwijzing – Perken – Cassatie – Kennisneming – Verwijzing – Taak.
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie
komt de rechtsmacht toe binnen de grenzen van de verwijzing, die in beginsel beperkt is
tot de omvang van de vernietiging, met inbegrip van onafscheidbare beslissingen en
beslissingen die van de vernietigde beslissingen het gevolg zijn. Het staat in die stand van
de rechtspleging aan de verwijzingsrechter over die omvang te beslissen (Art. 1100
Gerechtelijk Wetboek.)
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10 december 2007

C.2007.0313.N

nr. 622

STRAFZAKEN
Gedeeltelijke vernietiging – Rechtsmacht van de rechter op verwijzing.
Aan de rechter die kennis neemt van een geschil op verwijzing na gedeeltelijke cassatie,
komt slechts rechtsmacht toe binnen de grenzen van die verwijzing; die verwijzing is in
beginsel beperkt tot de omvang van de vernietiging, zij het met inbegrip van
onafscheidbare beslissingen en beslissingen die het gevolg van de vernietigde beslissing
zijn
7 februari 2007
P.2005.0423.F
nr. 71
Gevolg – Cassatie – Verwijzing.
De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen in de toestand
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd, zonder dat de
eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen die dat rechtsmiddel kon doen
ontstaan, zich nog kan beroepen op enig oordeel op grond waarvan de rechter de
vernietigde beslissing heeft gewezen (Art. 427 Wetboek van Strafvordering.)
13 juni 2007
P.2007.0528.F
nr. 322

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
ALGEMEEN
Termijn waarbinnen het Hof uitspraak moet doen – Gewettigde verdenking – Strafzaken –
Vordering tot onttrekking.
De termijnen en de opschorting van de rechtspleging die door het Wetboek van
Strafvordering zijn opgelegd, maken dat het Hof zonder dralen over een vordering tot
onttrekking van de zaak wegens gewettigde verdenking uitspraak doet zodat de
rechtsbedeling kan verdergaan. (Artikelen 531, 545 en 551 Wetboek van Strafvordering.)
24 juli 2007
P.2007.0891.F
nr. 372

BURGERLIJKE ZAKEN
Rechtbanken – Tijdstip – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten –
Schorsende kracht – Onttrekking.
Wanneer een verzoekschrift tot onttrekking van de zaak ter kennis is gebracht van een
rechter, kan deze niet langer uitspraak doen in de zaak waarop dat verzoekschrift
betrekking heeft (Art. 654, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
8 februari 2007
C.2007.0009.F
nr. 74
Rechtbanken – Vernietiging – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten
– Bevoegdheid van het Hof – Onttrekking.
Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan de rechter kan het Hof de handelingen
vernietigen die vóór de uitspraak van de beslissing zijn verricht door de rechters aan wie
de zaak onttrokken is en zelfs de handelingen van een rechter aan wie de zaak niet
onttrokken is, zoals een beschikking van de voorzitter van de rechtbank die een van de
rechters aan wie de zaak onttrokken is, vervangt om de beslissing uit te spreken (Art. 658
Gerechtelijk Wetboek.)
8 februari 2007
C.2007.0009.F
nr. 74
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Rechtbanken – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling
– Onttrekking.
Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende meer dan
zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, neemt
het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking om te beoordelen of het belang
van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt, met name de opmerkingen en
bewijsstukken die neergelegd zijn door de rechter aan wie men de zaak wil onttrekken
(Artikelen 648, 4°, 652 en 655 Gerechtelijk Wetboek.)
8 februari 2007
C.2007.0009.F
nr. 74
Zaak gedurende meer dan zes maand in beraad genomen – Gezondheidstoestand –
Verwijzing – Gevolg.
Wanneer een kamer van een rechtscollege gedurende meer dan zes maand verzuimt de
zaak te berechten die zij in beraad heeft genomen en de voorzitter van die kamer dit
verzuim wijt aan zijn falende gezonheidstoestand, kan die gezondheidstoestand de
vertraging uitleggen, maar dit verantwoordt niet dat de zaak aan dezelfde kamer zou
moeten toebedeeld blijven; wanneer de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die
zouden kunnen verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad wordt gehouden, kan het Hof
in het belang van een goede rechtsbedeling, op verzoek van een partij, de zaak aan die
kamer onttrekken en de zaak verwijzen naar hetzelfde, doch anders samengestelde
rechtscollege. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
4 mei 2007
C.2007.0162.N
nr. 225
Rechter in handelszaken – Onpartijdigheid – Gewettigde verdenking – Bestuurder van
vennootschap die procespartij is – Rechtbank van koophandel.
De enkele omstandigheden dat een rechter in handelszaken in de rechtbank van
koophandel tevens bestuurder is van een vennootschap die in het geding, dat door die
rechtbank wordt behandeld, gewikkeld is en steeds aanwezig zou zijn op terechtzittingen
waarop zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld worden, kunnen noch bij de
tegenpartij noch bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte
onpartijdigheid van de rechters die over deze zaak uitspraak moeten doen (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2007.0209.N
nr. 290
Ontvankelijkheid – Vordering tot onttrekking van de zaak – Postzending.
Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter dat per post is verzonden
aan de griffie van het Hof van Cassatie, is kennelijk niet–ontvankelijk (Art. 653
Gerechtelijk Wetboek.)
26 oktober 2007
C.2007.0500.F
nr. 509
Gewettigde verdenking – Hoedanigheid van raadsman van een partij en van een
magistraat van de zetel in een andere – Advocaat.
De door de eiser aangevoerde omstandigheid dat de raadsman van de tegenpartij in de
zaak waarin hij een raadsheer bij het Hof van Beroep te Luik wil wraken, tevens de
raadsman van die raadsheer is in het kader van een beroep tot nietigverklaring dat hij
voor de Raad van State heeft ingesteld tegen de benoeming van een andere magistraat in
het ambt van procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, is van
dien aard dat zij bij de partijen en derden een gewettigde verdenking doet ontstaan over de
geschiktheid van die raadsheer om op onpartijdige wijze uitspraak te doen
23 november 2007
C.2007.0549.F
nr. 581
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STRAFZAKEN
Onttrekking van de zaak aan de rechter – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te
berechten – Persoonlijke toestand van de rechter.
Wanneer het Hof ingevolge een verzoek tot onttrekking vaststelt dat de rechter reeds meer
dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad genomen heeft,
terwijl de zaak zelf geen bijzondere kenmerken vertoont die zouden kunnen
verantwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden, en de persoonlijke toestand
van de betrokkene die van zittingen ontlast werd, evenmin dit uitstel kan verantwoorden,
onttrekt het de zaak aan de rechter en verwijst het de zaak naar dezelfde rechtbank, anders
samengesteld, nu de beslissing over het geschil in het belang van een goede
rechtsbedeling niet langer mag uitblijven. (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk
Wetboek.)
22 juni 2007
C.2007.0265.N
nr. 348
Ontvankelijkheid – Verzuim meer dan zes maanden de zaak te berechten – Verzoek van de
Procureur–generaal bij het Hof van Beroep.
De mogelijkheid voor een partij of voor de Procureur–generaal bij het hof van beroep om
de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen wanneer deze gedurende meer dan
zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, is ook
toepasselijk in strafzaken (Artikelen 648, 4°, en 652 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2007.0265.N
nr. 348
Zaak in beraad – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Rechter in
de rechtbank van eerste aanleg – Onttrekking.
Wanneer noch de kenmerken van de zaak, noch de persoonlijke toestand van de rechter
het verzuim gedurende meer dan zes maanden de zaak, die hij in beraad heeft genomen, te
berechten, verantwoorden, dient de zaak aan die rechter onttrokken te worden en
verwezen naar de rechtbank anders samengesteld (Art. 652 Gerechtelijk Wetboek.)
10 juli 2007
C.2007.0288.N
nr. 371

TUCHTZAKEN
Tuchtvervolgingen – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Schijn – Beroepsorden –
Geneeskunde – Raad van de Orde – Grieven.
Wanneer de verdenking is geuit dat leden van de provinciale raad van de Orde van
geneesheren over de eiser inlichtingen die onder het beroepsgeheim vallen aan een
gedingvoerende partij hebben medegedeeld en de aard van de tegen leden van die raad
geuite grieven en de betrokkenheid van die leden bij de eiser gewettigde verdenking
kunnen wekken aangaande de onafhankelijkheid of de onpartijdigheid van die raad, is, ter
voorkoming van die verdenking, onttrekking verantwoord. (Art. 648, 2° Gerechtelijk
Wetboek.)
1 februari 2007
C.2006.0674.F
nr. 62
Ontvankelijkheid – Tuchtvervolging – Geneesheer – Gewettigde verdenking – Vordering
tot onttrekking van de zaak – Inhoud – Beroepsorden – Geneeskunde – Raad van de Orde
– Grieven.
Het verzoekschrift tot onttrekking van een zaak aan de provinciale raad van de Orde van
geneesheren wegens gewettigde verdenking is kennelijk onontvankelijk wanneer het,
enerzijds kritiek uitoefent op de instelling zelf van die raad zoals zij bij de wet is
ingericht, maar geen enkel precies feit aanvoert dat een verdenking zou kunnen doen

– 357 –
ontstaan over de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die raad die over de zaak
uitspraak moet doen, en het, anderzijds, alleen grieven bevat waarin de verzoeker de aard
en de kwalificatie van de tenlasteleggingen ten gronde bekritiseert maar die geen verband
houden met de geschiktheid van die raad om die grieven en de verweermiddelen
daartegen op onafhankelijke en onpartijdige wijze te onderzoeken. (Art. 648, 2°
Gerechtelijk Wetboek.)
22 maart 2007
C.2007.0095.F
nr. 151

VERZEKERING
ALGEMEEN
Verzekeringsovereenkomst – Voorwaarden – Uitspraak door de rechter – Nietigheid.
De verzekeringsovereenkomst is nietig, wanneer het risico zich heeft verwezenlijkt voor
het sluiten van de overeenkomst en wanneer de verzekeringnemer de verzekeraar heeft
misleid bij de beoordeling van het risico door het schadegeval dat zich reeds heeft
voorgedaan voor het sluiten van het contract te verzwijgen; deze nietigheid houdt evenwel
alleen in dat de verzekeraar de nietigverklaring van de overeenkomst kan vorderen.
Zolang deze vernietiging, die ex tunc uitwerking heeft, niet door de rechter is
uitgesproken, bestaat de overeenkomst. (Artikelen 6 en 24 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
21 mei 2007
C.2006.0140.N
nr. 262

LANDVERZEKERING
Aard – Overeenkomst – Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Vervalbeding.
Artikel 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst is van
dwingend recht in het belang van de verzekerde zodat hij gerechtigd is de schending van
deze bepaling voor het eerst voor het Hof aan te voeren
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
Overeenkomst – Verzekeraar – Vervalbeding.
De verzekeraar mag de miskenning van een algemeen geformuleerde
zorgvuldigheidsverplichting niet bedingen als grond tot verval van het recht op
verzekeringsprestatie (Art. 11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
Aard – Overeenkomst – Dekking – Fout.
Krachtens de wet op de landverzekeringsovereenkomst is de lichte fout van de
verzekeringsnemer steeds gedekt. (Artikelen 8, tweede lid, en 77 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
12 januari 2007
C.2005.0083.N
nr. 20
Bewijslast – Rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar – Kennis
door de benadeelde van zijn recht tegen de verzekeraar – Verjaring – Termijn – Aanvang.
De benadeelde die bewijst dat hij pas op een later tijdstip dan de in artikel 34, § 2, eerste
lid van de wet van 25 juni 1992 bepaalde termijn kennis heeft gekregen van de identiteit
van de verzekeraar voldoet aan de hem opgelegde bewijslast dat hij kennis heeft gekregen
van zijn recht tegen de verzekeraar in de zin van het tweede lid van de voornoemde
wetsbepaling. (Artikelen 34, § 2, en 86 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
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16 februari 2007

C.2003.0572.N

nr. 97

Slachtoffer – Terugvordering – Betaalde bedragen – Verjaring – Rechtsvordering van de
verzekeraar tegen de verzekerde – Gespreide betalingen – Aanvang van de verjaring.
De betaling die de verzekeraar heeft gedaan nadat is uitgemaakt dat hij wettelijk verplicht
is tot schadeloosstelling van de benadeelde persoon, is de gebeurtenis waardoor een
rechtsvordering ontstaat die steunt op een in de verzekeringspolis bepaalde grond van
verval, die de verzekeraar instelt tegen de verzekerde om de aan het slachtoffer van het
ongeval betaalde bedragen terug te vorderen en waardoor de driejarige verjaringstermijn
van art. 32 Verzekeringswet begint te lopen; als de verzekeraar verscheidene bedragen
achtereenvolgens heeft uitgekeerd, loopt de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot
terugvordering van elk van de aldus betaalde bedragen telkens vanaf de dag van uitkering
van ieder bedrag (Art. 32 Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen.)
26 februari 2007
C.2005.0004.F
nr. 112
Kwitantie – Niet–weergegeven schadeposten – Bestanddelen van de schade – Gevolgen –
Afstand.
Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop die
kwitantie betrekking heeft de posten bevat die het voorwerp van die vordering uitmaken.
(Art. 84 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
19 april 2007
C.2006.0565.F
nr. 193
Schadegeval – Beperking van de gevolgen – Door de verzekeraar gedragen
reddingskosten – Maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen.
Als reddingskosten die in geval van schadegeval door de verzekeraar worden gedragen,
moeten aangezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde op
eigen initiatief neemt ongeacht het feit dat die maatregelen ook door de derde benadeelde
konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen die de
verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel een derde treffen of
dreigen te treffen. (Art. 52 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
20 april 2007
C.2005.0271.N
nr. 198
Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de overeenkomst – Prestaties van
de verzekeraar – Verzwijging of onjuiste mededeling – Gevolgen – Tussen partijen.
De gevolgen van de nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst strekken zich uit,
tussen partijen, tot alle prestaties die de verzekeraar ten gevolge van het bestaan van de
verzekeringsovereenkomst heeft verricht, met inbegrip van de vergoedingen uitgekeerd
aan de benadeelden van het ongeval die, op grond van de wet, over een rechtstreeks
vorderingsrecht tegen de verzekeraar beschikken (Artikelen 2, § 1, eerste lid, 5 en 6 Wet
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
4 mei 2007
C.2006.0314.N
nr. 223
Terugwerkende kracht – Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de
overeenkomst – Verzwijging of onjuiste mededeling – Gevolgen.
De nietigverklaring van de verzekeringsovereenkomst wegens het opzettelijk verzwijgen
of onjuist mededelen van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de
overeenkomst, waardoor de verzekeraar werd misleid bij de beoordeling van dat risico,
heeft in beginsel tot gevolg dat die overeenkomst met terugwerkende kracht ongedaan
wordt gemaakt. (Artikelen 2, § 1, eerste lid, 5 en 6 Wet 25 juni 1992 op de
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landverzekeringsovereenkomst.)
4 mei 2007

C.2006.0314.N

nr. 223

Verval – Misleiding van de verzekeraar – Nietigverklaring van de overeenkomst –
Terugvordering van verrichte prestaties door de verzekeraar – Verzwijging of onjuiste
mededeling.
De terugvordering door de verzekeraar van de krachtens een nietig verklaarde
overeenkomst verrichte prestaties is te onderscheiden van het verhaal van de verzekeraar
tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat tegen de verzekerde die niet
de verzekeringnemer is, voor zover hij volgens de Wet Landverzekeringsovereenkomst de
prestaties had kunnen weigeren, en is aldus niet onderworpen aan het verval, doordat de
verzekeraar aan de verzekeringnemer, of in voorkomend geval aan de verzekerde die niet
de verzekeringnemer is, geen kennis heeft gegeven van zijn voornemen om dat verhaal in
te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit is gegrond. (Artikelen
2, § 1, eerste lid, 5, 6 en 88, eerste en tweede lid Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst.)
4 mei 2007
C.2006.0314.N
nr. 223
Excepties, nietigheid en verval van recht – Oorsprong in een feit dat het schadegeval
voorafgaat – Staat van alcoholintoxicatie – Andere dan de verplichte burgerrechtelijke
aansprakelijkheidsverzekeringen – Tegenwerping aan de benadeelde – Voorwaarde –
Toepassing.
De staat van alcoholintoxicatie die oorzaak of medeoorzaak is van het ongeval is geen feit
dat aan het schadegeval voorafgaat zodat de excepties, de nietigheid en het verval van
recht, voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst, welke hun oorzaak vinden in een
dergelijk feit, niet aan de benadeelde persoon kunnen worden tegengeworpen (Art. 87, §
2 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
25 mei 2007
C.2005.0521.N
nr. 274
Exoneratiebeding – Bewijslast – Oorzakelijk verband – Grove schuld.
De verzekeraar die een exoneratiebeding doet gelden, is slechts van dekking van het
schadegeval vrijgesteld indien hij bewijst dat er een oorzakelijk verband is tussen de in de
overeenkomst omschreven grove schuld en het schadegeval. (Artikelen 8, tweede lid, en
11 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.)
12 oktober 2007
C.2005.0520.F
nr. 477

WAM–VERZEKERING
Modelovereenkomst – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de verzekeraar
– Toepassing.
De WAM–verzekeraar beschikt, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van de
verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal zoals bepaald in de
artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst. (Art. 88 Wet 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Modelovereenkomst – Verzekeringsovereenkomst – Toepassing.
Voor zover zij er niet contractueel zijn van afgeweken, worden de partijen bij de WAM–
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verzekeringsovereenkomst geacht de toepassing van de bepalingen van de
modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar,
op hun overeenkomst te hebben aanvaard. (Art. 1 KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Modelovereenkomst – Bewijslast – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de
verzekeraar – Afwijking.
De verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel van de
verhaalsregeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken, dient
te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst (Art. 870
Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 24 en 25 KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Bewijslast – Verzekeringsovereenkomst – Recht van verhaal van de verzekeraar.
De WAM–verzekeraar, die verhaal wenst uit te oefenen, hoeft niet te bewijzen dat de
verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal voorbehoudt in de gevallen opgesomd in
artikel 25 van de modelovereenkomst. (Art. 870 Gerechtelijk Wetboek; Art. 25 KB 14
dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
9 maart 2007
C.2006.0003.N
nr. 131
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg –
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering.
Het in het verkeer brengen van een voertuig op de openbare weg in strijd met de
voorwaarden waarmee de wet die handeling doet samengaan, is een aflopend en geen
voortdurend misdrijf. Het middel dat steunt, wat betreft het ontbreken van een
verzekering, op de bewering van het tegendeel, faalt naar recht. (Artikelen 1, 2, § 1, 22,
§§ 1, 3 en 24 thans Wet 21 nov. 1989.)
14 maart 2007
P.2006.1521.F
nr. 136
Voorwaarden – Niet–betaling van de premie op de vervaldag – Opzegging van de
overeenkomst – Aangetekende brief op een verkeerd adres – Geen verzekering –
Ingebrekestelling – Gevolg.
Het vonnis dat na vermelding van het feit dat gebleken is dat de aangetekende brief
waarbij de verzekeringsnemer van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen door de verzekeringsmaatschappij kennis wordt gegeven van de opzegging
van de overeenkomst, naar een gedeeltelijk verkeerd adres was verstuurd, is niet naar
recht verantwoord wanneer het de telastlegging van gebrek aan verzekering tegen die
verzekeringsnemer bewezen verklaart, louter op grond dat hij geopteerd had voor de
halfjaarlijkse betaling van de premie en dat hij geen bewijs van betaling van de premies
sinds enige tijd levert. (Art. 1, eerste lid KB 14 dec. 1992 betreffende de
modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen; Artikelen 13, eerste en tweede lid, en 26, 4°, van de bijlage vh KB 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
28 maart 2007
P.2006.1585.F
nr. 155
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Verplichting tot vergoeding – Zwakke weggebruiker – Ongeval door toeval –
Verzekeraars van bij het verkeersongeval betrokken motorrijtuigen – Terugvordering
tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Lichamelijke schade.
Wanneer een ongeval door toeval gebeurde, enkel de verzekeraars van bij het
verkeersongeval betrokken motorrijtuigen en niet het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds zijn gehouden tot vergoeding op grond van artikel 29bis van de
WAM–Wet; deze verzekeraars kunnen niet de uitgekeerde vergoeding terugvorderen van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (Art. 29bis, § 1 Wet betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 80 Wet van 9 juli
1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
2 april 2007
C.2005.0564.N
nr. 162
Bewijslast – Uitsluitingsgrond – Ritten en wedstrijden voor motorrijtuigen – Toelating
van de overheid – Bijzondere verzekering.
De verzekeraar, die beweert ingevolge artikel 4, § 2, WAM 1989 van dekking bevrijd te
zijn wegens het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids–, regelmatigheids– of
behendigheidsritten of –wedstrijden, moet bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de
omstandigheden bepaald in dit artikel, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was
van de overheid of geen bijzondere verzekering gesloten was (Art. 1315 Burgerlijk
Wetboek; Artikelen 4, § 2, en 8 Wet betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
13 april 2007
C.2005.0399.N
nr. 182
Internationaal verzekeringsbewijs – Groene kaart – Bewijslast – Afgifte – Gevolg.
Het internationaal verzekeringsbewijs, de groene kaart, houdt het vermoeden in van het
bestaan van een verzekering die in dekking van het risico voorziet vanaf de datum
vermeld op de groene kaart; niettegenstaande de afgifte van de groene kaart, behoudt de
verzekeraar het recht te bewijzen dat hij geen verzekering heeft gesloten die in dekking
voorziet vanaf de erop vermelde datum
21 mei 2007
C.2006.0140.N
nr. 262
Internationaal verzekeringsbewijs – Groene kaart – Afgifte na het ongeval – Vermoeden
van het bestaan van een WAM–verzekering – Gevolg.
Het vermoeden van het bestaan van een WAM–verzekering wordt niet weerlegd door de
vaststelling dat de groene kaart is uitgeschreven na het ongeval.
21 mei 2007
C.2006.0140.N
nr. 262
Slachtoffer – Onverschoonbare fout – Recht op vergoeding.
Het bestreden vonnis kan op grond van de vaststelling dat het slachtoffer, na op de rijbaan
te zijn gevallen, vergeefs getracht heeft weer op te staan alvorens door het voertuig te zijn
geraakt, waaruit volgt dat het slachtoffer zich wel van zijn daden bewust is gebleven maar
niet in het midden van de rijbaan is willen gaan liggen, beslissen dat hij geen opzettelijke
fout heeft begaan en, bijgevolg, dat die fout niet onverschoonbaar is (Art. 29bis, § 1,
vijfde lid Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen.)
18 juni 2007
C.2005.0058.F
nr. 333
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Toepasselijkheid – Vergoedingsplicht – Schadevergoeding gegrond op artikel 29bis WAM
1989 – Verantwoordelijk slachtoffer.
Artikel 29bis WAM 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte beginsel van de
burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer dat, zonder een
onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de geleden schade, niet
uit de vergoedingsregeling die het instelt
28 juni 2007
C.2006.0608.F
nr. 367
Gevolg – Beslissing over de gehoudenheid tot dekking – Strafzaken – Aard van de
beslissing – Onmiddellijk cassatieberoep.
De beslissing van de strafrechter waarbij een WAM–verzekeraar al dan niet tot dekking is
gehouden is een beslissing die valt onder de uitzonderingsbepalingen, vermeld in het
tweede lid van artikel 416, Wetboek van Strafvordering, zodat het onmiddellijk
cassatieberoep tegen zulke beslissing ontvankelijk is
18 september 2007
P.2007.0116.N
nr. 413
Herstel – Schadegeval – Beschermd slachtoffer – Verzekerd risico – Last – Bewijs –
Inhoud.
De partij die op grond van artikel 29bis WAM 1989 vergoeding van een schadegeval
vordert, moet bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dat artikel omschreven
risico; derhalve dient zij het bewijs te leveren dat zij een door dat artikel beschermd
slachtoffer is en, bijgevolg dat zij niet de bestuurder, noch diens rechthebbende, is van het
bij het ongeval betrokken motorrijtuig (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art.
29bis Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
26 oktober 2007
C.2006.0341.F
nr. 507
Uitbreiding van de dekking – Aan een derde toebehorend voertuig.
De uitbreiding van de dekking, bepaald in de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, tot de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de verzekeringnemer ingeval hij een aan een derde toebehorend
motorrijtuig toevallig bestuurt, is niet uitgesloten wanneer dat voertuig zelf niet door een
verzekering is gedekt wegens niet–betaling van de premie. (Art. 4, 1°, b KB 14 dec. 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen.)
2 november 2007
C.2006.0646.F
nr. 526
Wettigheid – Vergoeding door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds –
Subrogatoire rechtsvordering – Verwerping – Schade.
Niet naar recht verantwoord is het vonnis dat de subrogatoire rechtsvordering verwerpt
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat, na de schade van de benadeelde te
hebben vergoed, de terugbetaling van de vergoeding vordert van de voor het ongeval
aansprakelijke persoon, zonder het bewijs te leveren dat geen enkele
verzekeringsmaatschappij tot de vergoeding verplicht was (Art. 80, § 1, eerste lid Wet
van 9 juli 1975 betreffende controle bij de verzekeringsondernemingen.)
2 november 2007
C.2006.0646.F
nr. 526
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Verjaring – Voorafgaande vordering tegen
aansprakelijke – Voorwaarde – Vordering – Benadeelde.
De bepalingen krachtens welke het Fonds tegenover de benadeelden niet gehouden is tot
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vergoeding indien zij hun vordering tegen een der aansprakelijken hebben laten verjaren
maken geen onderscheid naargelang de benadeelde een vordering tegen het Fonds instelt
vooraleer of nadat zijn vordering tegen een van de aansprakelijke daders is verjaard
(Artikelen 18, b en 22, 2° KB 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van
de artikelen 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen.)
15 november 2007
C.2006.0398.N
nr. 555
Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het vergoedingsstelsel –
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11
Grondwet – Lichamelijke letsels.
Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989,
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft
gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989,
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.)
3 december 2007
C.2006.0421.F
nr. 602
Bewijslast – Artikel 29bis WAM 1989 – Beschermde categorie – Niet–bestuurder.
De eiser die beweert ingevolge artikel 29bis van de WAM 1989 aanspraak te kunnen
maken op een vergoeding, moet bewijzen dat het verwezenlijkte risico binnen de
omschrijving van het verzekerde risico valt; hij moet derhalve bewijzen dat hij behoort tot
de door dat artikel beschermde categorie en dus niet de bestuurder was van een bij een
verkeersongeval betrokken voertuig. (Art. 1315, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art. 29bis
Wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art.
870 Gerechtelijk Wetboek.)
20 december 2007
C.2006.0301.N
nr. 650
Uitsluiting – Artikel 29bis WAM 1989 – Voertuigen aan spoorstaven verbonden –
Ongrondwettigheid – Arrest van het Grondwettelijk Hof – Toepasselijkheid van de wet –
Verkeersongeval – Bekendmaking.
De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen dat de
verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de
WAM 1989 van toepassing is op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven
verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het arrest van het
Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die
voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
20 december 2007
C.2007.0227.N
nr. 653

VERZET
Verstekvonnis niet aan de persoon betekend – Burgerrechtelijke veroordeling – Termijn
van verzet t.a.v. de burgerlijke partij – Strafzaken.
Artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering krachtens hetwelk de beklaagde
tegen de burgerrechtelijke beschikkingen van het tegen hem uitgesproken vonnis in verzet
kan komen tot de tenuitvoerlegging van dat vonnis, strekt ertoe te voorkomen dat de
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belangen van de burgerlijke partij in het ongewisse blijven tot het verstrijken van ofwel de
buitengewone termijn waarover de beklaagde beschikt om in verzet te komen tegen een
verstekvonnis dat aan hem niet in persoon is betekend, ofwel van de termijn van verjaring
van de straf; op grond van die bepaling is verzet tegen de burgerrechtelijke veroordeling
niet meer mogelijk na de termijn die de wet bepaalt voor verzet tegen de strafrechtelijke
veroordeling
9 januari 2007
P.2006.1250.N
nr. 12
Verstekvonnis niet aan de persoon betekend – Artikel 187, tweede lid, Sv. – Verjaring van
de straf – Strafzaken – Buitengewone termijn van verzet.
Uit artikel 187, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer een
verstekvonnis is betekend, maar niet aan de persoon, bij het verstrijken van de gewone
verzettermijn de verjaringstermijn van de strafvordering wordt geschorst en vervangen
door de verjaringstermijn van de straf
9 januari 2007
P.2006.1250.N
nr. 12
Nietigheid niet opgeworpen – Verplichte vermeldingen – Akte van verzet – Nietigheid –
Dagvaarding – Verzuim.
Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de terechtzitting
vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet, is de
nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in een
latere conclusie. (Artikelen 702, 5°, en 864, eerste lid Gerechtelijk Wetboek.)
1 juni 2007
C.2004.0460.N
nr. 287
Verplichting – Criminele zaken – Beslissing die het verzet ontvankelijk en de veroordeling
ongedaan verklaart – Samenstelling van een nieuwe jury.
In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en de
veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om
een nieuwe jury samen te stellen. (Artikelen 242 tot 253 Gerechtelijk Wetboek; Art. 385,
tweede lid Wetboek van Strafvordering.)
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Samenstelling van het rechtscollege – Wettigheid – Andere samenstelling dan bij het
wijzen van de beslissing op verstek – Rechtscollege dat uitspraak doet over het verzet –
Strafzaken.
Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan datgene
dat de verstekbeslissing heeft gewezen (Art. 187 Wetboek van Strafvordering; Art. 779
Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Verzet van de beklaagde – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf
door een straf waarmee is ingestemd – Veroordeling bij verstek tot een geldboete – Geen
hoger beroep van het openbaar ministerie – Relatief gevolg – Veroordeling tot een
geldboete met gedeeltelijk uitstel – Werkstraf gevorderd in hoger beroep – Strafzaken –
Hoger beroep van de beklaagde en van het openbaar ministerie.
Op voorwaarde dat een politiestraf niet door een correctionele straf wordt vervangen,
overstijgt de beslissing waarbij een opgelegde straf vervangen wordt door een straf
waarvoor de wet het akkoord van de beklaagde vereist, diens belangen niet; daaruit volgt
dat de rechter het relatieve gevolg van het verzet niet miskent door, alleen op het
rechtsmiddel van de beklaagde, de door de eerste rechter opgelegde correctionele
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geldboete door een werkstraf te vervangen
26 september 2007
P.2007.0417.F

nr. 435

Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Nieuw verstek – Hoger beroep tegen het vonnis op
verzet – Verzet ongedaan verklaard – Strafzaken.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan
verklaart (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2007
P.2007.0701.N
nr. 447
Ontvankelijkheid – Verstekvonnis – Hoger beroep tegen het eerste verstekvonnis – Nieuw
verstek – Verzet ongedaan verklaard – Strafzaken.
Het hoger beroep van een beklaagde tegen een verstekvonnis, waartegen hij voordien
verzet heeft aangetekend, is niet ontvankelijk; hoger beroep is daarentegen wel mogelijk
tegen het vonnis op verzet, dat wegens het verstek van de beklaagde, zijn verzet ongedaan
verklaart (Art. 172 Wetboek van Strafvordering.)
2 oktober 2007
P.2007.0701.N
nr. 447
Artikel 14.5, I.V.B.P.R. – Bij verstek gewezen vonnis – Rechtsmiddel van verzet –
Rechtspraak in twee instanties – Strafzaken – Toepassing.
Artikel 14.5 I.V.B.P.R dat bepaalt dat een ieder die wegens een strafbaar feit is
veroordeeld het recht heeft de schuldigverklaring en de veroordeling opnieuw te doen
beoordelen door een hoger rechtscollege, overeenkomstig de wet, heeft geen betrekking
op het rechtsmiddel van verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470
Bij verstek gewezen veroordeling – Informatie over de termijn om verzet in te stellen en
de modaliteiten ervan – Akte van betekening – Strafzaken.
De artikelen 6 en 13 EVRM die respectievelijk het recht op een eerlijke behandeling van
de zaak en dat van een daadwerkelijk rechtsmiddel waarborgen, schrijven niet voor dat de
akte van betekening van de bij verstek gewezen veroordeling de termijn om verzet in te
stellen en de modaliteiten ervan vermeldt.
10 oktober 2007
P.2007.0733.F
nr. 470

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Gevorderde zaak – Loonvordering – Uitvoering van contractuele verbintenis – Vordering
ex delicto – Voorwerp – Vordering in rechte.
Wijzigen het voorwerp van de vordering van verweerder niet de appelrechters die
oordelen dat het onvolledig of niet betalen van het overloon een misdrijf is en dat de
vordering van de verweerder dient te worden aangezien als een burgerlijke vordering
voortspruitend uit een misdrijf
(Art. 1138, 2° Gerechtelijk Wetboek; Art. 26
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering; Artikelen 42 en 46 Wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers; Artikelen 56 tot 61
Wet van 5 dec. 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire
comités.)
22 januari 2007
S.2004.0165.N
nr. 37
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Recht van verdediging – Toepassing door de rechter – Vordering – Ontstentenis –
Rechtsgrond.
Wanneer de partijen de feiten aanvoeren waarop zij hun vordering laten steunen, zonder
daarbij enige rechtsgrond aan te geven, schendt de rechter die op die feiten een
rechtsgrond toepast zonder de partijen toe te laten daarover tegenspraak te voeren, hun
recht van verdediging niet
16 februari 2007
C.2006.0431.N
nr. 98
Arrest – Hoedanigheid – Naam, voornaam en woonplaats van de partijen – Verzuim –
Vereiste vermeldingen – Vonnis – Vermeldingen – Vormvereiste.
Het vormvereiste volgens hetwelk het vonnis of arrest, op straffe van nietigheid, de naam,
de voornaam en de woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun
conclusies hebben opgegeven, is bedoeld om de rechter in staat te stellen na te gaan welke
personen partij zijn in de rechtspleging en in de zaak waarin de beslissing wordt gewezen;
de hoedanigheid waarin de partij verschenen is kan ook blijken uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan (Artikelen 780, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2006.0292.F
nr. 120
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
De regel dat degene die last geeft tot tenuitvoerlegging van een vonnis, waarvan de
rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, handelt op eigen risico,
onverminderd de regels inzake kantonnement, vindt geen toepassing op de betalingen die
al dan niet ingevolge een gedwongen tenuitvoerlegging worden gedaan in uitvoering van
een beslissing die een provisionele uitkering na echtscheiding toekent in afwachting van
een latere beslissing; zulks impliceert dat door de uitkeringsgerechtigde geen moratoire
interesten verschuldigd zijn op de terugvorderbare provisionele onderhoudsgelden indien
zijn recht op uitkering naderhand komt te vervallen door de vaststelling van zijn schuld
(Art. 1398, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
30 maart 2007
C.2004.0483.N
nr. 160
Zittingsblad – Bewijs – Conclusies – Debat ab initio hervat.
Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat volledig
vanaf het begin is hernomen blijken uit de conclusies die de partijen na de heropening van
het debat hebben neergelegd
19 april 2007
C.2006.0481.F
nr. 192
Wering van de conclusie uit het debat – Te laat neergelegde conclusie – Sanctie.
Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van toepassing
is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet naleeft, zodat
die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867 van het Ger. W.
dat ter zake niet toepasselijk is. (Artikelen 747, § 2, laatste lid en 867 Gerechtelijk
Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0393.N
nr. 196
Eindvonnis.
Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen de
partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het
Gerechtelijk Wetboek (Art. 19 Gerechtelijk Wetboek.)
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7 juni 2007

C.2005.0453.F

nr. 312

Arrest – Partij – Eentalig karakter – Woonplaats – Brussel – Rechtspleging in hoger
beroep – Taalgebruik in bestuurszaken.
Aan het eentalig karakter van het arrest wordt geen afbreuk gedaan wanneer in een in het
Frans gevoerde rechtspleging de woonplaats van één van de partijen in het Nederlands
wordt vermeld, terwijl die woonplaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie
gelegen is (Artikelen 780, eerste lid, 2° en 1042 Gerechtelijk Wetboek; Artikelen 37,
eerste lid, en 40, eerste lid Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken.)
21 september 2007
C.2005.0498.F
nr. 424
Verzuim – Vermelding – Verplichte mededeling – Magistraat – Naam – Advies –
Openbaar ministerie.
Het vonnis dat de naam van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies over
de vordering zou hebben gegeven en dit advies niet vermeldt, terwijl uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies
heeft gegeven, is nietig wanneer de vordering op straffe van nietigheid aan het openbaar
ministerie moest worden meegedeeld (Artikelen 764, eerste lid, 6°, 780, eerste lid, 1° en
4° Gerechtelijk Wetboek.)
5 oktober 2007
C.2006.0233.F
nr. 454
Bewijswaarde – Gezag van het rechterlijk gewijsde – Niet betwiste vaststellingen –
Toepassing.
Een vaststelling in een rechterlijke beslissing die niet het voorwerp is geweest van een
betwisting tussen partijen en waaromtrent de rechter dus geen uitspraak heeft gedaan,
heeft noch gezag van gewijsde, noch wettelijke bewijswaarde ten aanzien van derden.
(Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2007
S.2005.0123.N
nr. 510
Bewijswaarde – Gezag van het rechterlijk gewijsde.
Het is niet tegenstrijdig te oordelen dat een vonnis niet tegenwerpelijk is gezien de
voorwaarden van artikel 23 Ger. W. niet vervuld zijn en dus aan te nemen dat dit vonnis
geen gezag van gewijsde heeft en anderzijds te oordelen dat ditzelfde vonnis een
bewijswaarde kan hebben als vermoeden. (Art. 23 Gerechtelijk Wetboek.)
29 oktober 2007
S.2005.0123.N
nr. 510
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard.
Beslissingen of maatregelen van inwendige aard zijn niet vatbaar voor verzet of hoger
beroep, voor zover de rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht (Art.
1046 Gerechtelijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0088.N
nr. 594
Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Wanneer het Grondwettelijk Hof voor recht zegt dat artikel 29bis, W. 21 november 1989,
zoals het gesteld was vóór de wijziging ervan bij artikel 1, W. 13 april 1995, de artikelen
10 en 11 Grondwet schendt, verantwoordt de rechter die de prejudiciële vraag heeft
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gesteld en door dit arrest gebonden is, zijn beslissing niet naar recht om de toepassing van
die wetsbepaling uit te breiden tot de eiseres, die de eigenares is van het bij het ongeval
betrokken motorrijtuig, zonder vast te stellen dat zij, krachtens artikel 10 WAM 1989,
t.a.v. de benadeelde dezelfde verplichtingen heeft als de verzekeraar (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; vóór de
wijziging ervan bij art. 1 Wet 13 april 1995.)
3 december 2007
C.2006.0421.F
nr. 602

STRAFZAKEN
Voorlopige hechtenis – Verdachte – Vertegenwoordiging – Raadkamer.
Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin
het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als
schriftelijk heeft voorgedragen (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Strafuitvoering – Uitspraak in openbare terechtzitting – Vonnis – Voorwaardelijke
invrijheidstelling.
Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te (stad)
op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in
openbare terechtzitting (Art. 149 Grondwet 1994.)
10 april 2007
P.2007.0370.N
nr. 176
Verplichting – Conclusie van de inverdenkinggestelde – Mededeling aan het openbaar
ministerie voor de neerlegging.
Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het
recht van verdediging, vermits in strafzaken geen enkele wettelijke bepaling de
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht.
10 april 2007
P.2007.0438.F
nr. 179
Conclusie.
In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht zijn
benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat aan
de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter kennis
ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie zijn
aangevoerd
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Conclusie.
Behoudens het geval dat in artikel 4, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering is
bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat
het middelen tot staving van een eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat
was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de
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rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn
middelen mondeling zou hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de
rechter moet antwoorden
18 april 2007
P.2007.0015.F
nr. 189
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het
debat – Debat over de straf – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor
verbeurdverklaring in aanmerking.
De rechter schendt artikel 43bis Strafwetboek niet door een burgerlijke partij toe te laten
tot het debat over de bepaling en raming van de zaken die haar mogelijkerwijs, na
verbeurdverklaring, kunnen worden teruggegeven of toegewezen
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de
beklaagde – Debat over de straf.
De eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde kan niet tot gevolg
hebben dat de burgerlijke partij uit het debat wordt geweerd over de verbeurdverklaring
van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen en de goederen en
waarden die in de plaats ervan zijn gesteld of het equivalent ervan vormen, vermits de
verbeurdverklaring, die overigens facultatief is, betrekking heeft op voordelen, goederen
of waarden die hem mogelijkerwijs kunnen toekomen en de raming ervan de mate bepaalt
waarin de vorderingen tot teruggave en toewijzing kunnen worden ingewilligd (Art.
43bis, derde lid Strafwetboek.)
9 mei 2007
P.2006.1673.F
nr. 239
Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de
debatten geweerd – Neerlegging van de conclusies ter griffie.
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt om
conclusie te nemen, voldoet alleen de neerlegging van de conclusies ter griffie, zonder de
toezending ervan aan de tegenpartij, niet aan de vereisten van de wet (Art. 4, tiende en
elfde lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 mei 2007
P.2006.1661.F
nr. 234
Conclusietermijnen – Termijnen door de rechter bepaald – Conclusies ambtshalve uit de
debatten geweerd.
Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter, met toepassing van artikel 4,
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de termijnen bepaalt om conclusie te
nemen, dienen de neerlegging van die conclusies ter griffie en de toezending ervan aan de
tegenpartij binnen de vastgestelde termijn te gebeuren (Art. 4, tiende en elfde lid
Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
9 mei 2007
P.2006.1661.F
nr. 234
Verzoek tot bewarend beslag op de goederen van de beschuldigde – Verlof tot bewarend
beslag verleend aan de burgerlijke partij door de beslagrechter – Zelfde beslagrechter die
nadien als rechter–assessor zetelt in het Hof van Assisen – Hof van assisen.
Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek geen
verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden verleend
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dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande is of vatbaar
voor een voorlopige raming, geeft de beslagrechter die een verzoek tot bewarend beslag
tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst,
ontvankelijk en gegrond verklaart, noodzakelijkerwijze zijn mening te kennen over de
door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor die vordering; de
omstandigheid dat diezelfde beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid van rechter–
assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de strafvordering wegens
dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om bij de beschuldigde gewettigde
twijfel te wekken betreffende de geschiktheid van die rechter–assessor om de zaak met de
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid te behandelen. (Art. 292 Gerechtelijk
Wetboek; Art. 6.1 EVRM.)
5 juni 2007
P.2007.0294.N
nr. 301
Gevolg – Ondertekening – Handtekening van de voorzitter – Ontbreken van handtekening
– Nietigheid van het proces–verbaal van de terechtzitting – Vaststelling van de
regelmatigheid van de rechtspleging in de bestreden beslissing – Proces–verbaal van de
terechtzitting.
Het feit dat het proces–verbaal van de terechtzitting waarop de appelrechters de zaak
hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan niet
leiden tot de nietigheid van het bestreden arrest, wanneer het in acht nemen van de
vormen van de rechtspleging, vermeld in dat proces–verbaal van de terechtzitting
eveneens blijkt uit het bestreden arrest zelf (Art. 10 Wet 1 mei 1849; Artikelen 155, 189
en 190ter Wetboek van Strafvordering.)
26 juni 2007
P.2007.0233.N
nr. 353
Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Telkens als de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet over de haar voorgelegde
betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de Grondwet, zodat
het in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet Strafuitvoering niet in
een uitzondering op die regel voorziet (Art. 149 Grondwet 1994.)
24 juli 2007
P.2007.0959.N
nr. 373
Horen van getuige – Verwijzing en/of bespreking in vonnis of arrest.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de rechter die het debat heropent
teneinde een getuige te horen, bij de uitspraak van het vonnis of het arrest uitdrukkelijk
dient te verwijzen naar dat verhoor of de verklaring van die getuige dient te bespreken.
18 september 2007
P.2007.0531.N
nr. 414
Wettig verhinderde rechter – Vervanging – Uitspraak – Aanwijzing – Bewijs –
Samenstelling van de zetel.
Wanneer een rechter, die wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen van het vonnis
waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, Gerechtelijk Wetboek,
bij de uitspraak door een andere rechter wordt vervangen, kan het feit dat die andere
rechter door de voorzitter van het gerecht, overeenkomstig van artikel 779, tweede lid,
van hetzelfde wetboek, is aangewezen, worden bewezen door de authentieke
vaststellingen van het vonnis die niet van valsheid zijn beticht; de beschikking van de
voorzitter tot aanwijzing hoeft in dergelijk geval niet bij het dossier te worden gevoegd
(Artikelen 778 en 779, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
26 september 2007
P.2007.0978.F
nr. 438
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Hoger beroep – Ter terechtzitting gedane getuigenverklaringen – Opname in proces–
verbaal.
Geen wetsbepaling schrijft voor dat in hoger beroep de ter terechtzitting gedane
getuigenverklaringen in een proces–verbaal worden opgenomen
9 oktober 2007
P.2007.0380.N
nr. 462
Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van
dat verzuim.
Het verzuim van een griffier om het proces–verbaal van de zitting te ondertekenen, kan
worden hersteld overeenkomstig artikel 788 Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in
strafzaken; een dergelijk herstel heeft terugwerkende kracht, ook al gebeurt het nadat een
rechtsmiddel is ingesteld
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Vervanging van een griffier op de zitting – Proces–verbaal van de zitting – Door de
griffier ondertekend.
Wanneer een griffier een andere op de zitting heeft vervangen, moeten beiden samen met
de voorzitter het proces–verbaal ondertekenen, teneinde aan die akte een authentiek
karakter te verlenen en van de juistheid van alle vermeldingen erin te getuigen.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F
nr. 472
Cassatieberoep – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis – Beslissing in laatste
aanleg gewezen – Beslissing vatbaar voor cassatieberoep.
De veroordeelde kan tegen een verbeterend vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
cassatieberoep instellen. (Impliciete oplossing).
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
Cassatieberoep – Ontvankelijkheid – Strafuitvoeringsrechtbank – Verbeterend vonnis –
Belang.
Wanneer het Hof het cassatieberoep heeft verworpen tegen een vonnis met een
verschrijving van de strafuitvoeringsrechtbank, is het cassatieberoep tegen het verbeterend
vonnis zonder belang en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
10 oktober 2007
P.2007.1383.F
nr. 475
Zelfde straffen – Motivering – Mededaders – Meerdere beklaagden.
De bodemrechter die onaantastbaar, binnen de grenzen van de wet en met een beknopte
doch precieze opgave van de redenen van zijn keuze, de straffen vaststelt waarvan hij
meent dat zij in verhouding staan tot de ernst van de bewezen verklaarde misdrijven en tot
de individuele schuld van iedere beklaagde, moet daarnaast de redenen niet opgeven
waarom hij de medebeklaagden al dan niet tot eenzelfde straf veroordeelt.
7 november 2007
P.2007.0993.F
nr. 532
Toepassing – Gerechtelijk Wetboek – Heropening van het debat.
De bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de heropening van het debat zijn
niet van toepassing in strafzaken (Artikelen 772 en 773 Gerechtelijk Wetboek.)
27 november 2007
P.2007.1117.N
nr. 584
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 54 Wet Strafuitvoering – Verplichting uitspraak te
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doen binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen – Sanctie.
Er is geen enkele wettelijke bepaling die in een sanctie voorziet indien de
strafuitvoeringsrechtbank niet beslist binnen 14 dagen nadat de zaak in beraad is genomen
(Art. 54 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
4 december 2007
P.2007.1591.N
nr. 614
Kennisgeving – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn van vierentwintig uur – Artikel 58, §
1, Wet Strafuitvoering – Sanctie – Vonnis.
Artikel 58, §1 Wet Strafuitvoering voorziet niet in een sanctie indien de erin bepaalde
termijn van vierentwintig uur, waarbinnen het vonnis bij gerechtsbrief ter kennis gebracht
dient te worden van de veroordeelde en schriftelijk van het openbaar ministerie en, indien
de veroordeelde gedetineerd is, van de directeur, niet is gerespecteerd; deze kennisgeving
heeft enkel als doel de termijn van het cassatieberoep te doen ingaan
4 december 2007
P.2007.1591.N
nr. 614
Hoger beroep – Vonnis dat de beslissing over de schuld en over de straf opsplitst –
Veroordeling zonder eenstemmigheid – Evocatie.
Het vonnis in hoger beroep moet niet met eenparige stemmen van de leden van de
rechtbank worden gewezen, wanneer het door het vonnis nietig te verklaren dat de
beslissing over de schuld en over de straf opsplitst en, tengevolge van de daaruit
voortvloeiende evocatie, de straf en de strafmaat te bepalen, de beklaagde niet schuldig
verklaart aan een feit waarvoor de eerste rechter hem had vrijgesproken en evenmin een
straf verzwaart die deze hem zou hebben opgelegd (Artikelen 211bis en 215 Wetboek
van Strafvordering.)
5 december 2007
P.2007.1316.F
nr. 617
Draagwijdte – Correctionele en politiezaken – Afzonderlijke beslissingen over schuld en
straf.
De appelrechters die alleen de eiser aansprakelijk stellen voor een wegverkeersongeval,
terwijl ze alvorens recht te doen een deskundigenonderzoek bevelen om een bestanddeel
van het misdrijf na te gaan, te dezen het oorzakelijk verband tussen de fout en het
overlijden van de andere bij het ongeval betrokken bestuurder, doen geen uitspraak over
het aan de eiser ten laste gelegde feit van door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg
maar zonder het oogmerk een ander aan te randen, onopzettelijk iemands dood te hebben
veroorzaakt, zodat zij bijgevolg de beslissing over schuld en straf niet opsplitsen
(Artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering.)
12 december 2007
P.2007.0785.F
nr. 628
Onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede de beslissing heeft
genomen – Verschrijving – Verbetering – Begrip.
De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
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Procedure – Voorlopige hechtenis – Bericht van verschijning volgens de vormen van de
Wet Voorlopige Hechtenis – Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking
van de raadkamer – Nietigheid.
Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist.
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
Procedure – Voorlopige hechtenis – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek
– Verschrijving – Handhaving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer.
Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647

TUCHTZAKEN
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang.
Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308

VOOGDIJ
Minderjarige – Bijzondere machtiging door de vrederechter – Vertegenwoordiging van de
minderjarige in rechte als eiser – Klacht met burgerlijke partijstelling voor de
onderzoeksrechter – Doel.
De machtiging verleend aan de voogd met toepassing van artikel 410, § 1, 7e, Burgerlijk
Wetboek, om klacht met burgerlijke partijstelling neer te leggen, beoogt enkel de
bescherming van de belangen van de minderjarige. (Art. 63 Wetboek van Strafvordering;
Art. 410, § 1, 7e Burgerlijk Wetboek.)
27 november 2007
P.2007.1117.N
nr. 584

VOORLOPIGE HECHTENIS
AANHOUDING
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Bevel tot medebrenging – Verdachte ter
beschikking gesteld van de onderzoeksrechter.
Een verdachte is slechts ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van artikel 3
Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij zich in het onmiddellijk bereik van die rechter
bevindt, zodat deze die verdachte onverwijld kan verhoren
2 mei 2007
P.2007.0558.N
nr. 219
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BEVEL TOT AANHOUDING
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Voorafgaande vrijheidsbeneming –
Bevel tot medebrenging.
Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is
cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2, Wet
Hechtenis en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een
medebrenging, mogelijk (Artikelen 7, eerste lid, en 12 Wet van 20 juli 1990
de voorlopige hechtenis.)
2 mei 2007
P.2007.0558.N

gesteld, is
Voorlopige
bevel tot
betreffende
nr. 219

Recht op bijstand – Onderzoeksrechter – Verhoor van de inverdenkinggestelde –
Advocaat.
Het recht van iedere beschuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman naar eigen keuze en, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om
een raadsman te bekostigen, om kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen
worden bijgestaan, indien het belang van de rechtspraak zulks vereist, is van toepassing
voor de rechter die moet oordelen over de gegrondheid van de strafvordering en niet bij
het verhoor van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens het bevel tot
aanhouding uit te vaardigen (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis; Art. 6.3, c EVRM.)
3 oktober 2007
P.2007.1372.F
nr. 451
Wettigheid – Bevoegdheid – Toetsing – Onderzoeksgerechten.
De onderzoeksgerechten die een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid moeten toetsen
zijn bevoegd om een onvolledige grond aan te vullen of een foutieve grond te verbeteren
betreffende de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de
persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, waarvan de vermelding bij artikel 16, § 5,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, zoals gewijzigd bij de Wet van 31 mei 2005, is
voorgeschreven (Art. 16, § 5, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
21 november 2007
P.2007.1621.F
nr. 573
Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de inverdenkinggestelde – Voorafgaand
karakter van de ondervraging.
Alleen uit de omstandigheid dat het proces–verbaal van de ondervraging één minuut na
het verlenen van het bevel tot aanhouding werd ondertekend, kan niet worden afgeleid dat
de eiser niet vooraf werd ondervraagd, wanneer overigens uit de vermeldingen van het
aanhoudingsbevel blijkt dat de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde heeft gehoord
vooraleer het bevel tot aanhouding te verlenen. (Art. 16, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
28 november 2007
P.2007.1634.F
nr. 592
Vormvereisten – Voorafgaande ondervraging van de inverdenkinggestelde – Duur.
De Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis regelt de duur niet van de
ondervraging van de inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter alvorens hij een
bevel tot aanhouding mag verlenen ; alleen uit de omstandigheid dat de ondervraging
slechts 19 minuten heeft geduurd ofschoon het dossier omvangrijk was, kan geen
schending van de wet of miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid. (Art.
16, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
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28 november 2007

P.2007.1634.F

nr. 592

HANDHAVING
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting – Recht van
verdediging – Toetsing van het Hof – Mededeling van het dossier aan de
inverdenkinggestelde – Nieuwe stukken.
Wanneer het Hof niet in staat is na te gaan of de kamer van inbeschuldigingstelling geen
uitspraak heeft gedaan, met name op grond van nieuwe stukken die niet ter beschikking
van de inverdenkinggestelde en zijn raadsman waren gesteld en, bijgevolg, of het recht
van verdediging werd geëerbiedigd, vernietigt het het arrest waarbij de handhaving van de
voorlopige hechtenis wordt bevolen en verwijst het de zaak naar een kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Verplichting – Mededeling van het
dossier aan de inverdenkinggestelde.
Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat het dossier aan de inverdenkinggestelde
moet worden medegedeeld vóór de terechtzitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer hij daarvan inzage heeft kunnen nemen vóór de terechtzitting van de
raadkamer, tenzij nieuwe stukken bij het dossier werden gevoegd
21 maart 2007
P.2007.0310.F
nr. 149
De beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling geoordeeld heeft dat het niet
nodig was de op een bevel tot aanhouding gegronde voorlopige hechtenis te bevestigen, is
geen beslissing die de voorlopige hechtenis handhaaft en waartegen, bijgevolg,
cassatieberoep kan worden ingesteld. (Art. 31, eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
28 maart 2007
P.2007.0321.F
nr. 158
Kamer van inbeschuldigingstelling – Inverdenkinggestelde tegen wie twee bevelen tot
aanhouding in dezelfde zaak zijn – Handhaving van de voorlopige hechtenis gegrond op
een bevel tot aanhouding – Arrest dat tevens uitspraak doet over het tweede bevel tot
aanhouding.
De loutere omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak moet
doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis die gegrond is op een bevel tot
aanhouding, in hetzelfde arrest uitspraak heeft gedaan over de voorlopige hechtenis die op
een tweede bevel tot aanhouding tegen dezelfde inverdenkinggestelde en in dezelfde zaak
is gegrond, maakt de beslissing waarbij de hechtenis wordt gehandhaafd die op het
voormelde bevel is gegrond, niet ongeldig.
28 maart 2007
P.2007.0321.F
nr. 158
Betekening – Termijn – Beschikking van de raadkamer – Berekening.
De termijn van betekening bepaald in artikel 30, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur (Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Onderzoeksgerecht – Persoonlijke verschijning van de verdachte – Terechtzitting –
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Vereiste.
De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis vereist in
beginsel de persoonlijke verschijning van de verdachte voor het onderzoeksgerecht (Art.
23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Recht van verdediging – Verschijning voor de raadkamer – Geen overleg tussen de
verdachte en zijn raadsman – Vertegenwoordiging ter terechtzitting – Overmacht.
Als ingevolge overmacht de verdachte over wiens handhaving van de voorlopige
hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand aan de
terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt niettemin
het recht van verdediging voor de raadkamer niet miskend wanneer de verdachte door zijn
raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel mondeling als
schriftelijk heeft voorgedragen (Art. 23, 2° Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Toezicht op de wettigheid van de
beroepen beschikking – Nazicht van de termijn binnen welke de raadkamer uitspraak
moest doen – Regelmatig van de beslissing tot handhaving.
Wanneer uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadkamer uitspraak heeft
gedaan binnen een maand vanaf het arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt
gehandhaafd ten gevolge van het hoger beroep tegen een beschikking die met toepassing
van art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis is gewezen, kan het Hof niet nagaan of de
beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig de wet is gewezen.
16 mei 2007
P.2007.0639.F
nr. 256
Hoger beroep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Toezicht op de
wettigheid van de beroepen beschikking.
Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de
raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze
beschikking zou zijn aangetast.
16 mei 2007
P.2007.0639.F
nr. 256
Niet–correctionaliseerbare misdaad – Driemaandelijks toezicht – Aanvang.
Het driemaandelijks toezicht van de voorlopige hechtenis voor niet–correctionaliseerbare
misdaden, dat bij artikel 22, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis is bepaald, begint pas
te lopen vanaf de tweede beschikking van de raadkamer
16 mei 2007
P.2007.0639.F
nr. 256
Niet–correctionaliseerbaar feit – Beschikking tot handhaving – Geldigheidsduur –
Raadkamer.
Wanneer bij de raadkamer een feit aanhangig is gemaakt waarop artikel 2, Wet
Verzachtende Omstandigheden niet van toepassing is, is haar beschikking tot handhaving
van de voorlopige hechtenis, krachtens de wet, geldig voor drie maanden vanaf de dag
waarop ze wordt gegeven; de raadkamer is niet bevoegd om de geldigheidsduur van de
handhaving van de voorlopige hechtenis te verminderen tot onder de termijn die bij de
wet is bepaald (Art. 22, tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
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hechtenis.)
23 mei 2007

P.2007.0682.F

nr. 269

Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Regelmatigheid – Aanwijzing van schuld
– Bewijsverkrijging.
Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop
gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen bestaan die
de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van
inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving van de voorlopige
hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie onderzoek naar de aangevoerde
onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van
inbeschuldigingstelling tevens geroepen is met toepassing van artikel 235bis, § 2,
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit
onderzoek op een latere datum uitstellen (Art. 235bis, § 2 Wetboek van Strafvordering.)
3 juli 2007
P.2007.0920.N
nr. 370
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Onderzoek van de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding – Eerste handhaving.
De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger
beroep, ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking
van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, op
haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te gaan.
(Artikelen 21, § 4 en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 augustus 2007
P.2007.1275.N
nr. 377
Procedure – Bericht van verschijning volgens de vormen van de Wet Voorlopige
Hechtenis – Verschrijving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer – Nietigheid.
Noch artikel 796 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wettelijke bepaling voorzien in
de nietigheid van de berichten van verschijning die aan de inverdenkinggestelde en zijn
advocaat worden toegezonden in de vormen die bij artikel 21, § 2, Wet Voorlopige
Hechtenis zijn bepaald en de dag van de terechtzitting vaststellen waarop de raadkamer
zich zal uitspreken over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist.
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
Onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede de beslissing heeft
genomen – Verschrijving – Verbetering – Beschikking van de raadkamer.
De onnauwkeurigheid inzake de naam van de magistraat die mede een beslissing heeft
genomen is een verschrijving die kan verbeterd worden
19 december 2007
P.2007.1801.F
nr. 647
Procedure – Toepasselijkheid – Artikel 797, Gerechtelijk Wetboek – Verschrijving –
Verbetering – Beschikking van de raadkamer.
Artikel 797 Gerechtelijk Wetboek, krachtens welk de verbetering niet ambtshalve kan
geschieden, is niet verenigbaar met de regels van openbare orde die het strafrecht
beheersen en is bijgevolg niet toepasselijk op de procedure na verloop waarvan de
raadkamer uitspraak doet over de verbetering van een beschikking die over de voorlopige
hechtenis heeft beslist
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19 december 2007

P.2007.1801.F

nr. 647

INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Hoger beroep – Aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarde – Afwijzing van de
aanvraag door de raadkamer – Termijn voor uitspraak – Laattijdige uitspraak.
Uit de artikelen 36, § 1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die zijn aanvraag
tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door
artikel 30, § 3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn heeft het
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte gevraagd
heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden opgeheven of
gewijzigd
15 mei 2007
P.2007.0526.N
nr. 252
Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing niet vatbaar voor
cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend
onderzoek – Borgsom.
Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen 31,
§§ 1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld
6 juni 2007
P.2007.0454.F
nr. 309
Gevolg – Onderzoeksrechter – Betekening – Beslissing tot verlenging van de opgelegde
voorwaarden.
De wet doet het bestaan, de tegenwerpelijkheid of de rechtsgeldigheid van de door de
onderzoeksrechter met toepassing van artikel 36, Voorlopige Hechteniswet genomen
beslissingen niet afhangen van de betekening ervan (Art. 37 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 oktober 2007
P.2007.1385.N
nr. 468

BEVEL TOT MEDEBRENGING
Aanhouding in opdracht van onderzoeksrechter – Voorafgaande vrijheidsbeneming –
Bevel tot aanhouding.
Wanneer de verdachte niet ter beschikking van de onderzoeksrechter is
cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ingevolge artikel 2, Wet
Hechtenis en de daaropvolgende vrijheidsbeneming ingevolge een
medebrenging, mogelijk (Artikelen 7, eerste lid, en 12 Wet van 20 juli 1990
de voorlopige hechtenis.)
2 mei 2007
P.2007.0558.N

gesteld, is
Voorlopige
bevel tot
betreffende
nr. 219
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REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
Hoger beroep van de procureur des Konings – Ontvankelijkheid – Beschikking waaruit de
invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt – Hervorming van de bestreden
beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden
blijft – Voorziening – Raadkamer.
Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft (Artikelen
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0377.N
nr. 172
Cassatieberoep – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Ontvankelijkheid – Niet
ontvankelijk hoger beroep – Handhaving van de voorlopige hechtenis met een
afzonderlijke beschikking – Beschikking tot verwijzing – Arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling.
Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn vatbaar
voor cassatieberoep; het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat het hoger beroep niet ontvankelijk verklaart van de
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis,
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk
(Art. 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, gewijzigd
bij de wet van 31 mei 2005.)
27 juni 2007
P.2007.0904.F
nr. 364

HOGER BEROEP
Betekening – Termijn – Beschikking van de raadkamer – Berekening.
De termijn van betekening bepaald in artikel 30, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur (Art. 30, § 2 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0393.N
nr. 173
Hoger beroep – Aanvraag tot wijziging van de opgelegde voorwaarde – Afwijzing van de
aanvraag door de raadkamer – Termijn voor uitspraak – Laattijdige uitspraak –
Invrijheidstelling onder voorwaarden.
Uit de artikelen 36, § 1, vierde lid, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis volgt dat op het
hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raadkamer die zijn aanvraag
tot wijziging van de opgelegde voorwaarden afwijst, de termijn en de sanctie bepaald door
artikel 30, § 3 van deze wet toepasselijk zijn; het verstrijken van die termijn heeft het
verval van de bevolen maatregel tot gevolg, enkel in de mate dat de verdachte gevraagd
heeft dat de opgelegde voorwaarden geheel of gedeeltelijk zouden worden opgeheven of
gewijzigd
15 mei 2007
P.2007.0526.N
nr. 252
Kamer van inbeschuldigingstelling – Opdracht – Toezicht op de wettigheid van de
beroepen beschikking.
Door het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen een beschikking van de
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raadkamer die uitspraak doet over de voorlopige hechtenis, neemt de kamer van
inbeschuldigingstelling kennis van de onwettigheden waardoor volgens de appellant deze
beschikking zou zijn aangetast.
16 mei 2007
P.2007.0639.F
nr. 256
Hoger beroep van het openbaar ministerie – Kamer van inbeschuldigingstelling –
Onderzoek van de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding – Eerste handhaving.
De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het hoger
beroep, ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de beschikking
van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, op
haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te gaan.
(Artikelen 21, § 4 en 23, 4° Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
21 augustus 2007
P.2007.1275.N
nr. 377

CASSATIEBEROEP
Hoger beroep van de procureur des Konings – Ontvankelijkheid – Beschikking waaruit de
invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde volgt – Hervorming van de bestreden
beschikking – Afzonderlijk arrest dat beslist dat de inverdenkinggestelde aangehouden
blijft – Voorziening – Raadkamer.
Uit artikel 31, §§ 1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis
volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van
artikel 26, § 4, van voormelde wet, op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen
de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft (Artikelen
26, § 4, 30, en 31, §§ 1 en 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
3 april 2007
P.2007.0377.N
nr. 172

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Onmiddellijke aanhouding – Beoordeling –
Redelijke termijn – Artikel 5.3 EVRM.
Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 januari 2007
P.2007.0025.N
nr. 16
Verzoekschrift – Verwerping – Motivering.
Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel
tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent, kan om
zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen
wordt dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorschreven is in
artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet (Artikelen 16, §§ 1 en 5,
eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen
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27, § 1, 5° en § 3, vierde lid, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
6 februari 2007
P.2007.0137.N
nr. 70
Verbeurdverklaring – Borgstelling.
Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een
beslissing tot voorlopige invrijheidstelling kan worden verbeurdverklaard, indien de
voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis.)
28 juni 2007
C.2002.0173.F
nr. 366

ONMIDDELLIJKE AANHOUDING
Verzoek tot voorlopige invrijheidstelling – Beoordeling – Redelijke termijn – Artikel 5.3
EVRM.
Het rechtscollege waarbij een verzoek tot invrijheidstelling aanhangig is, kan de redelijke
termijn zoals bedoeld in artikel 5.3 EVRM alleen toetsen aan de hechtenis die ondergaan
is sedert de aflevering van de titel waarop zij is gestoeld; in het geval dat de onmiddellijke
aanhouding van een veroordeelde is bevolen en deze zijn voorlopige invrijheidstelling
vraagt, dient het gerecht dat daarover uitspraak doet, bij de beoordeling van de redelijke
termijn, aldus alleen acht te slaan op de rechtspleging met betrekking tot de hechtenis van
betrokkene vanaf zijn aanhouding na veroordeling tot op het ogenblik van de uitspraak
over het laatste verzoek tot invrijheidstelling (Art. 5.3 EVRM; Art. 27 Wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
9 januari 2007
P.2007.0025.N
nr. 16
Verzoekschrift – Voorlopige invrijheidstelling – Cassatieberoep tegen de beslissing tot
veroordeling – Verwerping – Motivering.
Wie van zijn vrijheid is beroofd krachtens een na zijn veroordeling uitgevaardigd bevel
tot onmiddellijke aanhouding, en tegen die veroordeling cassatieberoep aantekent, kan om
zijn voorlopige invrijheidstelling verzoeken; de beslissing waarbij dat verzoek verworpen
wordt dient te worden gemotiveerd met inachtneming van hetgeen voorschreven is in
artikel 16, § 5, eerste en tweede lid, Voorlopige Hechteniswet (Artikelen 16, §§ 1 en 5,
eerste en tweede lid Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; Artikelen
27, § 1, 5° en § 3, vierde lid, en 33, § 2 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
6 februari 2007
P.2007.0137.N
nr. 70

SAMENVATTENDE ONDERVRAGING
Verzuim tot oproeping – Verzoek.
Alleen uit de omstandigheid dat de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de
inverdenkinggestelde voor de samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze
heeft verzocht, volgt geen nietigheid van de rechtspleging. (Art. 22, derde lid Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.)
10 april 2007
P.2007.0419.F
nr. 178
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ALLERLEI
Voorwaarden – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Niet–verschijning ter
tenuitvoerlegging van het vonnis – Invrijheidstelling – Borgsom.
Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling,
toegewezen aan de Staat o.m. wanneer de veroordeelde niet verschenen is ter
tenuitvoerlegging van het vonnis, d.i. niet alleen wanneer de veroordeelde zich bij
oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde na
een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt voor de verdere
uitvoering van zijn straf (Art. 35, § 4 Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis.)
12 juni 2007
P.2007.0237.N
nr. 318

VOORRECHT VAN RECHTSMACHT
Misdaad gepleegd bij uitoefening van het ambt, ten laste van een magistraat van een hof
van beroep of een arbeidshof – Tweede kamer – Bevoegdheid – Hof van Cassatie.
Wanneer de procureur–generaal bij het Hof van cassatie van de minister van Justitie de
stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een magistraat van
een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij één van deze
rechtscolleges, in de uitoefening van het ambt gepleegd, vordert de procureur–generaal bij
het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van zijn leden zou aanwijzen
als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het stellen van de
onderzoekshandelingen, hem de rechtspleging ter beschikking heeft overgezonden, maakt
de procureur–generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een schriftelijke vordering
aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie, dat in raadkamer
uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte magistraat naar de
eerste kamer van het Hof, die uitspraak zal doen over de inbeschuldigingstelling, indien er
ten aanzien van de vervolgde magistraat voldoende aanwijzingen van schuld zijn, ofwel
wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is tot verwijzing wanneer het vaststelt
dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn om een strafrechtelijke veroordeling
aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond van de kwalificaties die in aanmerking
zijn genomen of op grond van enige andere kwalificatie die aan de aangegeven feiten is
gegeven
27 juni 2007
P.2005.1685.F
nr. 360

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Samenstelling – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
Geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat de Commissie voor de voorwaardelijke
invrijheidstelling, na een vorige beslissing tot uitstel van de voorwaardelijke
invrijheidstelling, in een andere samenstelling de zaak opnieuw behandelt en over het
voorstel beslist
27 februari 2007
P.2007.0108.N
nr. 114
Hoedanigheid van voorzitter – Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling.
De omstandigheid dat een werkend rechter van de rechtbank van eerste aanleg voltijds
werkzaam is als voorzitter van een Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,
doet geen afbreuk aan zijn hoedanigheid van rechter in de rechtbank van eerste aanleg.
(Artikelen 3 en 4, § 3, derde lid Wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor
de voorwaardelijke invrijheidstelling.)
27 februari 2007
P.2007.0108.N
nr. 114
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Termijnen – Sanctie.
De naleving van de termijnen, bepaald in artikel 3, § 4 en § 5, Wet voorwaardelijke
invrijheidstelling, is geen substantiële vormvereiste en de overschrijding ervan leidt niet
tot nietigheid van de beslissing tot verwerping van de invrijheidstelling (Art. 3, §§ 4 en 5
Wet 5 maart 1998.)
27 februari 2007
P.2007.0108.N
nr. 114
Strafuitvoeringsrechtbank – Vooringenomenheid – Oordeel over de vermoedelijke
toekomst van de strafuitvoering – Herroeping.
Een strafuitvoeringsrechtbank geeft geen blijk van vooringenomenheid door de enkele
omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar
vonnis, een oordeel of prognose uitspreekt over de vermoedelijke toekomst van de
strafuitvoering.
3 april 2007
P.2007.0340.N
nr. 171
Strafuitvoeringsrechtbank – Straffen van vrijheidsberoving van meer dan drie jaar –
Verwerping van het voorstel – Risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten –
Motivering – Vonnis.
Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is
veroordeeld verwerpt wegens het bestaan van tegenaanwijzingen in hoofde van de
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten,
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten
gaat (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
13 juni 2007
P.2007.0704.F
nr. 325
Cassatieberoep – Beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Memorie –
Neerlegging.
Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen buiten
de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, § 1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald.
20 juni 2007
P.2007.0730.F
nr. 340
Cassatieberoep – Veroordeelde – Strafuitvoeringsrechtbank – Termijn – Aanvang –
Beslissing.
Om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissingen van de strafuitvoeringsrechter en
van de strafuitvoeringsrechtbank, beschikt de veroordeelde over een termijn van
vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van het vonnis bij
gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op deze waarop de
brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats.
(Art. 97, § 1, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Art. 53bis, 1° Gerechtelijk Wetboek.)
27 juni 2007
P.2007.0773.F
nr. 362
Wet Strafuitvoering – Termijn voor neerlegging van memorie.
Niet ontvankelijk want laattijdig is de memorie in cassatie neergelegd na het verstrijken
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van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep. (Art. 97, § 1 Wet 17
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1166.N
nr. 378
Gevolg bij overschrijding van de termijn – Termijn binnen dewelke de zitting van de
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden.
De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging
van de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt (Art. 52, § 1, eerste lid Wet
17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1166.N
nr. 378
Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken.
De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd bij het
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalde stukken
ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar
recht (Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1219.N
nr. 379
Dossier – Wet Strafuitvoering – Advies van de directeur – Afwezigheid van stukken.
De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende het
advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit
advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
(Artikelen 30, § 2, 31, § 1 en 50, § 2 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 augustus 2007
P.2007.1282.N
nr. 380
Cassatieberoep – Beslissing tot schorsing.
Geen cassatieberoep staat open tegen de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank die
de schorsing van de voorwaardelijke invrijheidstelling beveelt. (Art. 96, § 1 Wet 17 mei
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de
aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
18 september 2007
P.2007.1306.N
nr. 419
Vermoeden van onschuld – Strafuitvoeringsrechtbank – Beslissing over de strafuitvoering
– Recidivegevaar.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake het vermoeden van onschuld wordt niet miskend,
uitsluitend door het feit dat de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak doet over de
tenuitvoerlegging van de straffen, een risico van herhaling vaststelt, waarvan zij het
bestaan bij wet moet nagaan. (Art. 47, § 1, 2° Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
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rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 6, EVRM – Toepassing.
Artikel 6 EVRM is alleen toepasselijk op, ofwel het onderzoek van geschillen over de
vaststelling van burgerlijke rechten en verplichtingen, ofwel de gegrondheid van elke
vervolging in strafzaken; bijgevolg is het niet toepasselijk op de
strafuitvoeringsrechtbank.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Niet–naleving van de termijn – Strafuitvoeringsrechtbank – Kennisgeving binnen
vierentwintig uur – Vonnis.
De termijn van vierentwintig uur die bij artikel 58, § 1, van de Wet van 17 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald, binnen welke het
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank bij gerechtsbrief ter kennis van de veroordeelde
wordt gebracht, is noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Voorwaarden – Strafuitvoeringsrechtbank – Elektronisch
tegenaanwijzingen – Voorwaardelijke invrijheidstelling.

toezicht

–

Geen

Aangezien artikel 47, § 1, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden, de toekenning van het elektronisch toezicht en de
voorwaardelijke invrijheidstelling doet afhangen van het ontbreken van dezefde
tegenaanwijzingen in hoofde van de veroordeelde, kunnen de elementen waardoor het
elektronisch toezicht niet aangewezen is, geen andere uitwerking hebben op de
voorwaardelijke invrijheidstelling, vermits deze de vrijheid nog in mindere mate beperkt;
door de redenen uiteen te zetten waarom zij de eerste maatregel niet toekent, geeft de
strafuitvoeringsrechtbank de redenen op waarom de tweede maatregel niet werd
toegekend. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie
van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in
het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1362.F
nr. 474
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Vaststelling van het overblijvende gedeelte
van de straf – Herroeping.
Ingeval van herroeping van een voorwaardelijke invrijheidstelling, bepaalt de
strafuitvoeringsrechtbank het gedeelte van de vrijheidsstraf dat de veroordeelde nog moet
ondergaan, rekening houdend met de periode van de proeftijd die goed is verlopen en met
de inspanning die de veroordeelde heeft geleverd om de voorwaarden te respecteren die
hem waren opgelegd. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
10 oktober 2007
P.2007.1357.F
nr. 473
Strafuitvoeringsrechtbank – Artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM – Recht op
rechtspraak in twee instanties – Artikel 13 I.V.B.P.R..
Noch artikel 2 aanvullend Protocol nr. 7 EVRM, dat overigens niet door België werd
ondertekend, noch artikel 13 EVRM, waarborgen ten aanzien van de vonnissen van de
strafuitvoeringsrechtbanken het recht op rechtspraak in twee instanties of een
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daadwerkelijk recht van hoger beroep.
10 oktober 2007
P.2007.1362.F

nr. 474

Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van
de algemene voorwaarden.
Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank een strafuitvoeringsmodaliteit toekent, met name,
een voorlopige invrijheidstelling met het oog op overlevering aan de buitenlandse
rechterlijke overheid, moet zij in haar beslissing de algemene voorwaarden vermelden die
in artikel 55 van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de
veroordeelden, zijn bedoeld
24 oktober 2007
P.2007.1390.F
nr. 504
Strafuitvoeringsrechtbank – Overblijvend gedeelte van de straf – In aanmerkingneming
van de proeftijd – Duur – Motivering – Beslissing – Herroeping.
De strafuitvoeringsrechtbank verantwoordt wettig haar beslissing om de totaliteit van de
straf die op het ogenblik van de toekenning van de voorwaardelijke invrijheidstelling nog
moest worden ondergaan, andermaal ten uitvoer te leggen, wanneer zij bij de herroeping
van de voorwaardelijke invrijheidstelling van de veroordeelde, rekening houdt met het
geheel van de periode van de proeftijd die is verstreken. (Art. 68, § 5, tweede lid Wet 17
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf
en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Strafuitvoeringsrechtbank – Vonnis – Vermeldingen – Herroeping.
De strafuitvoeringsrechtbank die de voorwaardelijke invrijheidstelling herroept, moet in
zijn vonnis de datum bepalen waarop de veroordeelde een nieuw verzoek kan indienen of
deze waarop de directeur een nieuw advies moet uitbrengen. (Artikelen 57 en 68, § 5,
tweede lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot
een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Toepasselijke bepalingen – Verdere procedure – Strafuitvoeringsrechtbank
Overblijvend gedeelte van de straf – Tenuitvoerlegging – Beslissing – Herroeping.

–

Wanneer de voorwaardelijke invrijheidstelling werd herroepen en de
strafuitvoeringsrechtbank de tenuitvoerlegging heeft bevolen van de straf van
vrijheidsberoving die de veroordeelde nog moet ondergaan, wordt de latere
toekenningsprocedure van een nieuwe voorwaardelijke invrijheidstelling geregeld door de
artikelen 47 tot 58 van de Wet van 17 mei 2006. (Artikelen 47 tot 58, en 68, § 5, tweede
lid Wet 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een
vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de
strafuitvoeringsmodaliteiten.)
21 november 2007
P.2007.1529.F
nr. 572
Cassatieberoep – Prejudiciële vraag – Strafuitvoeringsrechtbank – Verplichting tot het
stellen van de vraag.
De korte duur van de termijn van dertig dagen binnen welke het Hof uitspraak moet doen
over het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak
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doet over de toekenning van een strafuitvoeringsmodaliteit, en de omstandigheid dat de
veroordeelde inmiddels opgesloten blijft, staan niet toe dat een prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof wordt gesteld (Art. 97, § 3 Wet 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten.)
28 november 2007
P.2007.1618.F
nr. 591
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Uit artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek volgt dat, in strafzaken, het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank door de voorzitter moet worden uitgesproken in aanwezigheid
van niet alleen de assessoren die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, maar ook
van een lid van het openbaar ministerie
28 november 2007
P.2007.1558.F
nr. 590

VORDERING IN RECHTE
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering
tot veroordeling – Burgerlijke zaken – Vrijwaring.
Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen
tegen een andere partij wanneer tussen deze partijen in eerste aanleg geen vorderingen
waren gesteld; dit geldt ook wanneer die vordering tot vrijwaring berust op een na het
vonnis in eerste aanleg tussen deze partijen gesloten overeenkomst (Artikelen 13, 15,
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
5 januari 2007
C.2006.0026.N
nr. 8
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Eerste aanleg – Geen vordering – Tussenvordering
tot veroordeling – Burgerlijke zaken – Vrijwaring.
Een partij mag niet voor het eerst in hoger beroep een vordering tot vrijwaring instellen
tegen een andere partij 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
akte die de oorspronkelijke eiser in de dagvaarding heeft aangevoerd (Artikelen 13, 15,
812, tweede lid, en 813, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
16 maart 2007
C.2006.0294.N
nr. 144
Rechtsingang – Tussenvordering tussen partijen in het geding – Burgerlijke zaken.
Wanneer een partij vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies neemt ten
aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die
tegen haar, nog voor zij tussenkwam in het geding, hebben geconcludeerd en vorderingen
ingesteld, en de partijen vervolgens voor de rechter verschijnen om een vonnis te vragen
zonder op te werpen dat de voortijdige vordering op die grond niet ontvankelijk zou zijn,
vermag de rechter uitspraak te doen over die vordering (Art. 809 Gerechtelijk Wetboek.)
23 april 2007
C.2006.0097.N
nr. 202
Ontvankelijkheid – Belang en hoedanigheid – Partij die beweert houder te zijn van een
subjectief recht – Burgerlijke zaken.
De procespartij die beweert houder te zijn van een subjectief recht, heeft, ook al wordt het
betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte in te stellen; het onderzoek
naar het bestaan of de draagwijdte van het aangevoerde subjectief recht betreft niet de
ontvankelijkheid maar de gegrondheid van de vordering (Artikelen 17 en 18 Gerechtelijk
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Wetboek.)
28 september 2007

C.2006.0180.F

nr. 441

Geneeskundige verstrekkingen – Verzorgingsverstrekkers in de zin van artikel 2277bis
Burgerlijk Wetboek.
De dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis
Burgerlijk Wetboek
16 oktober 2007
C.2006.0590.N
nr. 544
Koop – Rechtsvordering van de koper – Verborgen gebreken – Grondslag.
Wanneer de verkochte zaak door een verborgen gebrek is aangetast, kan de koper alleen
de rechtsvordering tot vrijwaring voor verborgen gebreken instellen en niet de
rechtsvordering wegens niet–nakoming van de verplichting tot levering van een zaak die
conform de verkochte zaak is. (Art. 1641 Burgerlijk Wetboek.)
19 oktober 2007
C.2004.0500.F
nr. 495
Ontvankelijkheid – Belang en hoedanigheid – Burgerlijke zaken.
De procespartij die voorhoudt titularis te zijn van een subjectief recht heeft, ook al wordt
het betwist, belang en hoedanigheid om een vordering in rechte 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 (Art. 17 Gerechtelijk
Wetboek.)
16 november 2007
C.2006.0144.F
nr. 558
Gedinghervatting – Burgerlijke zaken – Vorm.
Degene die het geding namens een rechtsvoorganger hervat, moet in een neergelegde akte
verklaren, dit is tot uitdrukking brengen, dat hij het geding wegens de rechtsopvolging
hervat; de gedinghervatting kan aldus niet impliciet geschieden. (Art. 816, eerste lid
Gerechtelijk Wetboek.)
6 december 2007
C.2006.0092.N
nr. 619

VREEMDELINGEN
Aard – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Asielaanvraag – Vrijheidsberovende
maatregel – Overdracht aan de verantwoordelijke Staat – Wederrechtelijk verzet.
Noch artikel 51/5, § 3, vierde lid Vreemdelingenwet, noch enige andere wetsbepaling of
verdragsrechtelijke bepaling verzetten zich ertegen dat wanneer de verwijdering van de
rechtens vastgehouden vreemdeling omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is
gebeurd, een nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, § 3,
Vreemdelingenwet wordt getroffen; deze nieuwe beslissing is geen verlenging van de
aanvankelijke beslissing maar een autonome titel van vrijheidsberoving (Artikelen 27, §
3, en 51, § 3, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
6 februari 2007
P.2006.1660.N
nr. 69
Bevoegdheid van de rechter – Nieuwe vrijheidsberovende maatregel – Asielaanvraag –
Vrijheidsberovende maatregel – Overdracht aan de verantwoordelijke Staat –
Wederrechtelijk verzet – Beroep – Gevolg.
De rechter gevat van het door de vreemdeling bij toepassing van artikel 71
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Vreemdelingenwet ingestelde beroep tegen de beslissing van vrijheidsberoving genomen
bij toepassing van artikel 51/5, § 3, vierde lid, Vreemdelingenwet kan, wanneer een
nieuwe beslissing tot vasthouding overeenkomstig artikel 27, § 3, Vreemdelingenwet
werd getroffen omdat de verwijdering van de opgesloten of vastgehouden vreemdeling
omwille van zijn wederrechtelijk verzet niet is gebeurd, binnen de grenzen van het bij
hem aanhangige beroep slechts het bestaan vaststellen van die nieuwe beslissing zonder
dat hij de wettigheid ervan kan onderzoeken; door deze nieuwe beslissing verliest de
rechtspleging tegen de eerste beslissing tot vasthouding haar bestaansreden (Artikelen 27,
§ 3, 71, 72, 51/5, § 3, vierde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
6 februari 2007
P.2006.1660.N
nr. 69
Opschortende werking – Vrijheidsberoving – Aanvraag tot machtiging van verblijf –
Maatregel tot verwijdering.
Een aanvraag tot machtiging van verblijf die op grond van artikel 9, Vreemdelingenwet is
ingediend schorst geen administratieve maatregel van vrijheidsberoving die met
toepassing van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen (Artikelen 7, derde lid, en 9
Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
18 april 2007
P.2007.0320.F
nr. 190
Vrijheidsberoving – Redengeving – Wettigheid – Noodzaak – Maatregel tot verwijdering.
Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen dat de
vrijheidsberoving van een vreemdeling met het oog op diens verwijdering aan een
dwingende noodzaak beantwoordt, wanneer het eerst heeft vastgesteld dat de
rechtspleging die door die vreemdeling voor de Raad van State is ingesteld geen
opschortende werking heeft en vervolgens oordeelt dat de maatregel van
vrijheidsberoving alleen tot doel heeft de tenuitvoerlegging van de beslissing tot
verwijdering van het grondgebied van die vreemdeling te verzekeren, dat hij passend en
persoonlijk met redenen is omkleed, dat uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat
die motivering door een feitelijke vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast
en dat het dossier de relevante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die
maatregel verantwoorden. (Art. 7, derde lid Wet van 15 dec. 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.)
18 april 2007
P.2007.0320.F
nr. 190
Recht op vrijheid en veiligheid – Vrijheidsberoving – Artikel 5.1.f – Aanvraag tot
machtiging van verblijf – Verdrag Rechten van de Mens – Verbod – Maatregel tot
verwijdering.
Artikel 5.1.f, EVRM verbiedt niet iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering
van het grondgebied wanneer de vreemdeling die het voorwerp ervan uitmaakt een
aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9,
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f EVRM; Art. 9 Wet van 15 dec. 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen.)
18 april 2007
P.2007.0320.F
nr. 190
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VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING
Verkoop van een met een vruchtgebruik bezwaard onroerend goed – Overdracht van het
recht van vruchtgebruik – Gevolgen. Vruchten – Vruchtgebruik.
Wanneer een met een vruchtgebruik bezwaard goed wordt verkocht en het recht van
vruchtgebruik op de verkoopprijs wordt verrekend, kan de vruchtgebruiker slechts
aanspraak maken op de interest op dat kapitaal (Art. 584 Burgerlijk Wetboek.)
11 januari 2007
C.2005.0406.F
nr. 19

WATERS
Herstel – Grondwaterwinningen en pompingen – Waals Fonds van voorschotten –
Subrogatie in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelden – Schade.
De subrogatie door het Waalse Fonds van voorschotten voor het herstel van schade
veroorzaakt door de grondwaterwinning en –oppomping is slechts onderworpen aan de
voorwaarde dat de benadeelde de dagvaarding heeft ingesteld bedoeld in artikel 3 van het
decreet dat die vergoeding regelt (Artikelen 3 en 9, § 1 Decr. Waalse Gewestraad 11 okt.
1985 houdende het herstel van schade veroorzaakt door grondwaterwinningen en
pompingen.)
26 oktober 2007
C.2006.0426.F
nr. 508

WEGEN
Spoorweg – Rijksweg – Gewestweg – Provincieweg – Gemeenteweg – Bovengrondse
kruising – Bestemming.
Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, op de plaats waar
die door een spoorweg wordt gekruist, verliest, door het feit zelf van zijn nieuwe
bestemming, op die kruising zijn oorspronkelijke aard en maakt integrerend deel uit van
de spoorweg, zijnde de grote weg; het enkele feit van een bovengrondse kruising van de
spoorweg met een daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of
gemeenteweg heeft op de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager
gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de
lager gelegen weg (Enig art., laatste lid Wet 17 jan. 1938; Art. 7, eerste lid Wet 9 aug.
1948 houdende wijziging van de wetgeving in zake wegen; Art. 1 Wet 25 juli 1891
houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen.)
22 juni 2007
C.2005.0514.N
nr. 351

WEGVERKEER
WEGVERKEERSWET
Werkstraf – Bestraffing van de misdrijven – Toepasselijke straffen.
Bij gebreke van andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en
verordeningen; geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de rechter een werkstraf uit te
spreken ter bestraffing van een overtreding van de Wegverkeerswet (Artikelen 37ter, § 1,
en 100 Strafwetboek.)
10 januari 2007
P.2006.1057.F
nr. 18
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Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen worden –
Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Voorafgaande opleiding – Voorwaarde –
Vaststellingen.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk
van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde opleiding werd
verstrekt door de fabrikant van het gebruikte radartoestel (Art. 62, eerste, tweede en
vierde lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij
Koninklijk besluit van 16 maart 1968.)
24 januari 2007
P.2006.1195.F
nr. 43
Materiële bewijsmiddelen die door bemande automatisch werkende toestellen worden –
Bijzondere wettelijke bewijswaarde – Handleiding van het radartoestel – Voorwaarde –
Vaststellingen.
De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet
toekent aan de vaststellingen die, met betrekking tot overtredingen van de
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen
die door bemande automatisch werkende toestellen zijn opgeleverd, is niet afhankelijk
van het bewijs dat de handleiding van het radartoestel in het bezit was van de bevoegde
persoon die met een dergelijk toestel een overtreding heeft vastgesteld noch van het feit
dat die handleiding bij het strafdossier werd gevoegd. (Art. 62, eerste, tweede en vierde
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maart 1968.)
24 januari 2007
P.2006.1195.F
nr. 43
Beoordelingsvrijheid van de feitenrechter – Bewijskracht van proces–verbaal tot bewijs
van het tegendeel – Wettelijke bewijswaarde – Artikel 62, eerste lid.
De ambtenaren van de overheid die door de Koning zijn aangesteld om toezicht te houden
op de uitvoering van de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, stellen de
overtredingen vast door processen–verbaal die bewijs opleveren zolang het tegendeel niet
is bewezen; de rechter moet de materiële vaststellingen die door de verbalisanten
persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot
bewijs van het tegendeel
24 januari 2007
P.2006.1195.F
nr. 43
Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid – Aard van deze
maatregel.
Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van een rijbewijs
die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in
artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige, houder
van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij, naast de uitgesproken straf, het in
die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel is, uitspreken
30 januari 2007
P.2006.1496.N
nr. 57
Gevolg – Veroordeling – Verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke
ongeschiktheid – Houder van een rijbewijs – Overtreding van de politie over het
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wegverkeer of verkeersongeval aan zijn persoonlijk toedoen te wijten – Vaststelling van
het bestaan van alcoholverslaving.
Uit de artikelen 42 Wegverkeerswet en N6, 1.1° en 2.2, van de bijlagen aan het koninklijk
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, volgt dat de houder van een rijbewijs
die aan alcohol verslaafd is, lijdt aan een lichamelijke ongeschiktheid als bedoeld in
artikel 42 Wegverkeerswet; wanneer naar aanleiding van een veroordeling wegens
overtreding van de politie over het wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten
aan het persoonlijke toedoen van de dader, de rechter vaststelt dat de schuldige, houder
van een rijbewijs, lijdt aan alcoholverslaving, moet hij, naast de uitgesproken straf, het in
die wetsbepaling bedoelde verval, dat een veiligheidsmaatregel is, uitspreken
30 januari 2007
P.2006.1496.N
nr. 57
Gevolg – Tegenbewijs – Middelen – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde.
Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen–verbaal die
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door alle
middelen van recht, daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan
ingevolge een door de beklaagde neergelegde klacht; uit de enkele omstandigheid dat
dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan niet afgeleid worden
dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt
in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren. (Art. 62, eerste lid Wetten
betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk besluit van 16
maart 1968.)
26 juni 2007
P.2007.0353.N
nr. 357
Tegenbewijs – Proces–verbaal – Bijzondere bewijswaarde.
De rechters die artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet toepasselijk achten, veroordelen de
beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces–verbaal waarvan, naar
hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert. (Art. 62, eerste
lid Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk
besluit van 16 maart 1968.)
26 juni 2007
P.2007.0402.N
nr. 358
Artikel 29, § 1, tweede lid – Artikel 3, 36°, KB 30 sept. 2005 – Overtredingen van de
derde graad – Artikel 61.1.1°, Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rood licht – Artikel
61.1.4°, Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rode pijl in de richting die door de pijl
wordt aangegeven.
Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt dat een
rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met
het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3, 36°, van het
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een overtreding van
de derde graad in de zin van artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet, dus ook van
toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die door de pijl
wordt aangegeven.
11 september 2007
P.2007.0470.N
nr. 397
Rechtspersoon – Toerekenbaarheid van het misdrijf – Verplichting om de identiteit van de
bestuurder mee te delen.
Miskenning van de verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen die het

– 393 –
Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van de
rechtspersoon is ingeschreven, als bepaald bij artikel 67ter Wegverkeerswet, kan strafbaar
worden gesteld ten laste van de rechtspersoon voor rekening waarvan dat misdrijf werd
gepleegd
14 november 2007
P.2007.1064.F
nr. 553
Vermoeden van schuld – Verplichting om de identiteit van de bestuurder mee te delen.
Door de personen die het aanwijst te verplichten om de identiteit van de bestuurder mee te
delen die het Wegverkeersreglement heeft overtreden met een voertuig dat op naam van
een rechtspersoon is ingeschreven, stelt artikel 67ter van de Wegverkeerswet geen
vermoeden van schuld in tegen die bestuurder, tegen de rechtspersoon of tegen zijn
vertegenwoordigers.
14 november 2007
P.2007.1064.F
nr. 553
Toepassing.
De toepassing van artikel 67ter Wegverkeerswet op de persoon die de identiteit niet heeft
meegedeeld van de bestuurder die bij de begane overtreding is betrokken, is niet
afhankelijk van de vervolging van die bestuurder, aangezien die vervolging wordt
verhinderd door het verzuim dat bij de voormelde bepaling strafbaar wordt gesteld.
14 november 2007
P.2007.1064.F
nr. 553

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01–12–1975
Openbare weg.
Het gebruik door voertuigen van iedere voor het verkeer van het publiek in het algemeen
openstaande weg, zelfs als de bedding ervan privé–eigendom is, wordt geregeld door het
Wegverkeersreglement
31 januari 2007
P.2006.1178.F
nr. 58
Openbare weg – Plaatselijke bediening.
Een plaatselijke bediening is een openbare weg. (Art. 2, § 47 KB van 1 dec. 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
31 januari 2007
P.2006.1178.F
nr. 58
Stilstaand voertuig – Voorbijrijden – Manoeuvre – Verandering van rijstrook of van file.
De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voorbij te rijden,
zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van file verandert, is een
verandering van rijstrook of van file en dus een manoeuvre (Art. 12.4 KB van 1 dec.
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.)
19 april 2007
C.2006.0357.F
nr. 191
Artikel 21.1, eerste lid – Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verbod om op autosnelwegen
te rijden – Verplichting voor de bestuurder van het slepend voertuig.
Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept.
26 juni 2007
P.2007.0256.N
nr. 354
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Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verplichting voor de bestuurder van het slepend
voertuig – Artikel 49.5 – Maximumsnelheid van 25 kilometer per uur.
Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept.
26 juni 2007
P.2007.0256.N
nr. 354
Noodkoppeling of hulpkoppeling – Verplichting voor de bestuurder van het slepend
voertuig – Artikel 21.5 – Verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit.
Uit de artikelen 49.5, 21.1, eerste lid, tweede streepje, en 21.5, Wegverkeersreglement
volgt dat, bij noodkoppeling of hulpkoppeling, de verplichting maximum slechts 25
kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te rijden en de daaruit
voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt
voor de bestuurder die het andere voertuig sleept.
26 juni 2007
P.2007.0256.N
nr. 354
Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te
volgen behalve in geval van noodzaak – Keuze van een bepaalde weg vanuit economisch
oogmerk – Keuze waardoor de dichtst bijzijnde oprit van een autosnelweg niet wordt
genomen – Begrip – Noodzaak – Toepassing.
De keuze van een bepaalde weg, ingegeven vanuit economisch oogmerk, rekening
houdend met tijdwinst en verbruik, waardoor de dichtst bijzijnde oprit van een
autosnelweg niet wordt genomen, vormt niet het bestaan van een noodzaak zoals bedoeld
in artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement.
11 september 2007
P.2007.0543.N
nr. 399
Artikel 3, 36°, KB 30 sept. 2005 – Overtredingen van de derde graad – Artikel 61.1.1°,
Wegverkeersreglement
–
Voorbijrijden
rood
licht
–
Artikel
61.1.4°,
Wegverkeersreglement – Voorbijrijden rode pijl in de richting die door de pijl wordt
aangegeven – Artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet.
Uit de samenhang van de artikelen 61.1.1° en 61.1.4°, Wegverkeerreglement volgt dat een
rode pijl voorbijrijden in de richting die door de pijl wordt aangegeven, overeenstemt met
het voorbijrijden van een rood licht, zodat de bepaling van artikel 3, 36°, van het
koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad
van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, dat het negeren van een rood licht aanwijst als een overtreding van
de derde graad in de zin van artikel 29, § 1, tweede lid, Wegverkeerswet, dus ook van
toepassing is op de bestuurder die een rode pijl voorbijrijdt in de richting die door de pijl
wordt aangegeven.
11 september 2007
P.2007.0470.N
nr. 397
Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te
volgen behalve in geval van noodzaak – Noodzaak.
Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval van
noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen, heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke
transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico op zware
ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets
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onvermijdelijk of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen,
niet
11 september 2007
P.2007.0543.N
nr. 399
Vervoer gevaarlijke goederen – Artikel 48bis, 1 – Verplichting om de autosnelwegen te
volgen behalve in geval van noodzaak – Doel.
Artikel 48bis, 1, Wegverkeerreglement, dat bepaalt dat voertuigen die gevaarlijke
goederen vervoeren en die voorzien moeten zijn van een oranje bord, behalve in geval van
noodzaak, de autosnelwegen moeten volgen, heeft tot doel te vermijden dat gevaarlijke
transporten onnodig in de bebouwde kom zouden rijden en wil aldus het risico op zware
ongevallen beperken; enkel in geval van noodzaak, dit is de omstandigheid dat iets
onvermijdelijk of zeer dringend is, geldt de verplichting om de autosnelwegen te volgen,
niet
11 september 2007
P.2007.0543.N
nr. 399
Verplichting om voorrang te verlenen aan de andere weggebruikers – Bestuurder die een
manoeuvre wil uitvoeren.
De verplichting bij het uitvoeren van een manoeuvre voorrang te verlenen aan de andere
weggebruikers bestaat niet enkel op het ogenblik waarop de bestuurder het manoeuvre wil
uitvoeren, maar duurt voort totdat de manoeuvrerende bestuurder zijn normale plaats in
het verkeer heeft ingenomen (Art. 12.4 KB van 1 dec. 1975 houdende algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer.)
18 september 2007
P.2007.0770.N
nr. 418
Kruisen – Verplichting.
De krachtens artikel 15.2, tweede lid, Wegverkeersreglement opgelegde verplichting te
vertragen en, zo nodig, te stoppen om de tegemoetkomende weggebruikers doorgang te
verlenen, blijft bestaan zelfs als er theoretisch voldoende ruimte is om te kruisen
21 november 2007
P.2007.0846.F
nr. 570

ALLERLEI
Ademtest – Meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht –
Analysetoestellen – Kenmerken.
Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de
meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht schrijft niet voor dat
de verplichte ijking van de toestellen moet gebeuren door het Belgisch Instituut voor
Verkeersveiligheid. De onregelmatigheid van het model van het voor het overige
rechtsgeldig verleende en op het analysetoestel voor de meting van de alcoholconcentratie
in de uitgeademde alveolaire lucht aangebrachte aanvaardingsmerk, tast de regelmatigheid
van de met dat toestel verrichte meting niet aan. (Artikelen 2 en 4 KB 18 feb. 1991
betreffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de
uitgeademde alveolaire lucht.)
8 mei 2007
P.2006.1688.N
nr. 230
Ongeval – Samenloop van fouten – Oorzaak – Aansprakelijkheid.
Uit de omstandigheid dat een bestuurder een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband
staat met een ongeval, valt niet af te leiden dat tussen de fout van een andere bestuurder
en dat ongeval hoegenaamd geen oorzakelijk verband zou bestaan (Artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek.)
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10 mei 2007

C.2006.0468.F

nr. 241

Artikel 56, Aslastendecreet – Verbod van wegdekbeschadiging door overlading – Massa
op de grond onder één van de assen – Overschrijding met meer dan 5 procent van het bij
goedkeuring vastgestelde maximum – Berekening.
Artikel 56, eerste lid, Aslastendecreet, verbiedt het wegdek te beschadigen door zich met
een voertuig op de openbare weg te bevinden waarvan de massa op de grond onder één
van de assen het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan vijf procent
overschrijdt; de berekening van de overschrijding met vijf procent mag enkel geschieden
op de maximum toegelaten massa van de overladen as
13 november 2007
P.2007.0956.N
nr. 548

WERKLOOSHEID
GERECHTIGDE
Toezicht – Conventioneel brugpensioen – Toekenningsvoorwaarde – Verblijfplaats.
De verblijfsvoorwaarde vermeld in artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit
1991,
beoogt
een
doeltreffende
controle
op
de naleving van
de
werkloosheidsreglementering, waaraan bruggepensioneerden onderworpen blijven,
mogelijk te maken; de specificiteit van het toezicht inzake werkloosheidsuitkeringen
rechtvaardigt de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake
andere uitkeringen zoals een rustpension (Art. 66, eerste lid KB 25 nov. 1991 betreffende
de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
25 juni 2007
S.2005.0094.N
nr. 352

RECHT OP UITKERING
Terugvordering – Verjaring – Wetten – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde.
De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid,
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.)
12 februari 2007
S.2006.0041.F
nr. 81
Cumulatie – Uitoefening van een politiek mandaat – Werkloze O.C.M.W.–lid – Beperking.
Alleen de inkomsten die voortkomen uit de uitoefening van een mandaat als O.C.M.W.–
lid, kunnen met een werkloosheidsuitkering gecumuleerd worden. (Art. 49 KB 25 nov.
1991 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
10 september 2007
S.2007.0009.F
nr. 395
Terugvordering – Verjaring – Termijn – Wijzen van stuiting – Onverschuldigd betaalde –
Aanvang.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikt over een termijn van drie jaar om de
terugvordering van de onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en
die termijn wordt op vijf jaar gebracht in geval van fraude of bedrog, welke termijn ingaat
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de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarin de uitbetaling gedaan
werd; de verjaring kan daarenboven worden gestuit, hetzij door een ter post aangetekende
brief, hetzij op één van de in het Burgerlijk Wetboek bepaalde wijzen
8 oktober 2007
S.2007.0012.F
nr. 461
Toekenningsvoorwaarden – Weigering van uitkeringen –
dienstbetrekking – Beoordeling van het passend karakter
dienstbetrekking.

Verandering van
van de verlaten

Om een werknemer op grond van artikel 54, eerste lid van het Werkloosheidsbesluit 1991
uitkeringen te kunnen weigeren is in de eerste plaats vereist dat de dienstbetrekking die hij
heeft verlaten een passende dienstbetrekking was. (Art. 54, eerste lid KB 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
10 december 2007
S.2007.0037.N
nr. 624

ALLERLEI
Samenwonen – Werkloosheidsreglementering – Overspel – Begrip.
Uit artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek en de Werkloosheidsreglementering volgt dat
het begrip samenwonen in deze reglementering enkel betekent dat de betrokkene
samenleeft met één of meer andere personen waarmee hij zijn huishoudelijke
aangelegenheden hoofdzakelijk gemeenschappelijk regelt; de vaststelling in het kader van
die reglementering, dat een werknemer samenwoont, houdt derhalve op zich niet in dat de
betrokkene in overspel samenwoont (Art. 229 Burgerlijk Wetboek; Art. 59, eerste lid MB
26 nov. 1991; Art. 110, § 1 KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid.)
21 mei 2007
C.2006.0290.N
nr. 263
Persoonlijke aard – Controlekaart – Administratieve sanctie – Verplichtingen – Controle
– Werkloze.
Om werkloosheidsuitkering te kunnen genieten moet de werknemer m.n. in het bezit zijn
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand tot de
laatste dag van de maand en moet hij deze bij zich bewaren vóór de aanvang van de
activiteit waarvoor hij enig loon of materieel voordeel ontvangt dat tot zijn
levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdragen; tevens moet hij hiervan op zijn
controlekaart melding maken met onuitwisbare inkt en moet hij, op straffe van
administratieve sanctie, die kaart onmiddellijk voorleggen bij elke vordering door een
daartoe bevoegd persoon; die verplichtingen van de werknemer zijn van persoonlijke aard
(Art. 154, eerste lid, 2° KB 25 nov. 1991 betreffende de arbeidsvoorziening en
werkloosheid; Artikelen 45, eerste lid, 2°, en 71, eerste lid, 5° KB 25 nov. 1991
betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.)
19 november 2007
S.2007.0040.F
nr. 566
Tarief in strafzaken – Akte van rechtspleging – Federale politie – Controleverslag –
Begrip.
Het controleverslag dat door de federale politie is opgesteld en zonder verdere
rechtspleging is verzonden naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
die het vervolgens aan de R.V.A. heeft medegedeeld, is geen akte van de rechtspleging
wanneer op het ogenblik van die mededeling nog geen enkele rechterlijke overheid die
wettelijk met de uitoefening van de strafvordering is belast, van dit verslag of van de
daarin vermelde feiten kennisgenomen had (Art. 125 KB 28 dec. 1950; Art. 1380, tweede
lid Gerechtelijk Wetboek.)
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19 november 2007

S.2006.0053.F

nr. 564

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
ALGEMEEN
Regels opgesteld door het Instituut der bedrijfsrevisoren – Wet in de zin van artikel 608
van het Gerechtelijk Wetboek.
De algemene controlenormen die door het Instituut der bedrijfsrevisoren zijn
goedgekeurd, zijn wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek
(Impliciete oplossing). (Art. 608 Gerechtelijk Wetboek; Art. 18bis Wet 22 juli 1953
houdende oprichting van een instituut der bedrijfsrevisoren.)
24 mei 2007
D.2006.0007.F
nr. 271
Rechtsspreuk – Begrip – Wet.
De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen
rechtsbeginsel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek
27 juni 2007
P.2007.0601.F
nr. 361
Openbare orde.
Een wet is van openbare orde als hij de essentiële belangen van de Staat of van de
gemeenschap raakt of als hij in het privaatrecht de juridische grondslagen bepaalt waarop
de economische of morele orde van de maatschappij rust (Art. 6 Burgerlijk Wetboek.)
29 november 2007
C.2007.0173.N
nr. 596

UITLEGGING
Arrest – Schending van de Grondwet – Grondwettelijk Hof – Bepaling in de tijd –
Gevolgen – Rechterlijke macht – Criteria.
Het komt aan de rechterlijke macht toe bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de
schending van de Grondwet waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een
prejudiciële vraag besluit, in de tijd te bepalen; de rechter die de werking in de tijd
vaststelt van de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient
daarbij rekening te houden met het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de
wettelijke bepalingen en met de dwingende eisen van rechtszekerheid.
20 december 2007
C.2007.0227.N
nr. 653

WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Uitvoerbaarverklaring van een door een buitenlandse overheid verleend
aanhoudingsbevel – Overgangsrecht – Eerdere beslissing tot weigering van
tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel – Nieuw verzoek gegrond op een
buitenlands bevel tot aanhouding dat de ongeldig verklaarde titel vervangt – Uitlevering
– Geldigheid.
De op een reden i.v.m. overgangsrecht gegronde weigering om de tenuitvoerlegging van
een Europees aanhoudingsbevel toe te kennen, verbiedt de uitvoerbaarverklaring niet,
overeenkomstig artikel 3, tweede lid, Uitleveringswet, van het buitenlands bevel tot
aanhouding dat de ongeldige titel vervangt.
3 januari 2007
P.2006.1456.F
nr. 3
Terugvordering – Verjaring – Werking in de tijd – Onverschuldigd betaalde – Recht op
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uitkering – Werkloosheid.
De inwerkingtreding, op 1 januari 1989, van artikel 7, § 13, tweede en derde lid,
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
kan niet tot gevolg hebben dat een verjaringstermijn voor de terugvordering van
onverschuldigd uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1990 nog niet
vervallen was krachtens de artikelen 1 en 2 van de voorgaande W. 11 maart 1977 tot
invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, die op 30 juni 1985 in werking was getreden, krachtens die
nieuwe bepaling wel vervallen zou zijn (Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 1 en 2 Wet
11 maart 1977; Art. 7, § 13, tweede en derde lid Besl. W. 28 dec. 1944.)
12 februari 2007
S.2006.0041.F
nr. 81
Gevolg – Douane en accijnzen – Accijnsschuld – Wijzigende wet – Werking in de tijd.
Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking ten
aanzien van de voor de inwerkingtreding van de gewijzigde bepalingen definitief
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns; ze hebben slechts betrekking op de
accijnsschuld die na de inwerkingtreding van de gewijzigde wetsbepalingen is ontstaan
(Art. 2 Burgerlijk Wetboek; Artikelen 320 en 324 Programmawet 22 dec. 2003; Art. 42
Wet 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop; Art. 15 Wet 3 april
1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak.)
20 februari 2007
P.2006.1377.N
nr. 104
Niet–terugwerkende kracht van de wet – Strafzaken – Rechtsmiddel.
Het bestaan van een rechtsmiddel vloeit niet voort uit de omstandigheid dat het
aanwenden ervan geen afbreuk zou doen aan de regel van de niet–terugwerkende kracht
van de wet.
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Nieuwe wet – Handeling tot stuiting gesteld onder de gelding van de oude wet – Verjaring
– Gevolgen – Werking in de tijd.
Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de
verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een
stuitend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stuitende
werking zou hebben (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
20 april 2007
C.2004.0178.N
nr. 195
Nieuwe wet – Werking in de tijd.
Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestand die zich voordoen of die voortduren of waarvan de
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover de toepassing van de
nieuwe wet geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten
27 april 2007
C.2006.0363.N
nr. 213
Veroordeling – Naar recht met redenen omkleed – Opeenvolgende wetten – Feiten onder
vigeur van de oude wet gepleegd – Feiten volgens de nieuwe wet omschreven –
Strafzaken.
Wanneer het aan de beklaagde ten laste gelegde feit gekwalificeerd wordt volgens de
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omschrijving van de nieuwe wet terwijl het onder vigeur van de oude wet werd gepleegd,
kan de rechter dat misdrijf alleen bewezen verklaren indien hij vaststelt dat het feit ook
strafbaar was op het ogenblik dat het werd gepleegd; deze vaststelling vereist dat hij de
bepalingen van de oude wet vermeldt welke de bestanddelen van het misdrijf omschrijven
en welke de straf bepalen (Art. 149 Grondwet 1994; Artikelen 163, eerste lid, 195, eerste
lid, en 371 Wetboek van Strafvordering.)
23 mei 2007
P.2007.0405.F
nr. 268
Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Opdat zou worden beschouwd dat de inverdenkinggestelde in België is gevonden, is niet
vereist dat de verdachte, die zich op het ogenblik van het instellen van de vervolgingen op
het grondgebied van het Rijk bevindt, daar op het ogenblik van het vonnis nog steeds
verblijft; het volstaat, maar dit is wel noodzakelijk, dat de dader na het misdrijf waarvan
hij wordt verdacht, naar België is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, ook al heeft
hij het grondgebied nog vóór de eerste procedurehandelingen verlaten
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
Art. 10ter, 2°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, maakt de vervolging
mogelijk in België van eenieder die zich buiten het grondgebied van het Rijk, op een
minderjarige, schuldig maakt aan één van de misdrijven bepaald in de artikelen 372 tot
377 en 409 Strafwetboek, op voorwaarde dat de verdachte in België wordt gevonden
(Art. 12, eerste lid Voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering.)
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Gevolg – Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf
gepleegd op een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België –
Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen –
Voorwaarde – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
De voorwaarde van aanwezigheid op het Belgisch grondgebied, die aan de
ontvankelijkheid van de strafvordering is gekoppeld, moet vervuld zijn op het ogenblik
dat die vordering wordt ingesteld en de latere aanwezigheid van de verdachte op
Belgische bodem kan geen vervolging ontvankelijk maken welke het niet was op het
ogenblik dat zij werd ingesteld
30 mei 2007
P.2007.0216.F
nr. 282
Rechter – Tekortkomingen – Rechterlijke tucht – Samenhang.
Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het onderzoek van
een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde overheid onder
gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle samenhangende
feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van de nieuwe wet (Art.
34 Wet 7 juli 2002; Art. 405bis Gerechtelijk Wetboek.)
6 juni 2007
D.2007.0008.F
nr. 308
Werking in de ruimte – Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na
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echtscheiding.
Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde Marokkaans
recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding niet kent en
daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden verklaard,
omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht", verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht (Artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 Burgerlijk Wetboek.)
18 juni 2007
C.2004.0430.F
nr. 332
Europees aanhoudingsbevel – Procedure van tenuitvoerlegging – Wet van 19 december
2003 – EU–lidstaten – Staat die het uitleveringsstelsel heeft behouden voor feiten die voor
een bepaalde datum zijn gepleegd – Werking in de tijd.
Ten aanzien van een EU–Lidstaat die de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel
in de tijd heeft beperkt, blijft de uitleveringsprocedure slechts van toepassing op de
overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een Europees
aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat opgegeven
datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon door België aan
een andere EU–Lidstaat (Art. 44, § 1 Wet 19 dec. 2003 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel.)
27 juni 2007
P.2007.0867.F
nr. 363
Overgangsrecht – Wet 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht – Regelmatige vervolging voor inwerkingtreding –
Werking in de tijd.
De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding
regelmatig aanhangig gemaakt was.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Overgangsrecht – Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet
van 17 april 1878 – Werking in de tijd.
De wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal
humanitair recht en de wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de
wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende
ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, bevatten geen
overgangsmaatregel die de bevoegdheid van de Belgische gerechten voor de misdrijven
bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te
Straatsburg op 27 januari 1977, beperkt wanneer de vervolging vóór hun inwerkingtreding
regelmatig aanhangig gemaakt was.
18 september 2007
P.2007.0571.N
nr. 415
Nieuwe wet – Opgeheven wet – Als misdrijf omschreven feit – Zelfde feit onder andere
voorwaarden ten laste gelegd – Werking in de tijd – Strafzaken – Toepassing.
Wanneer een nieuwe wet de vorige opheft, zonder aan het doel ervan te verzaken of
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wanneer zij een feit strafbaar stelt onder dezelfde voorwaarden als de opgeheven wet, kan
zij wettig worden toegepast op de feiten die onder de vorige wet zijn gepleegd; indien de
nieuwe wet niet afziet van het doel van de opgeheven wet, maar aan de strafbaarstelling
van het feit andere voorwaarden verbindt, kan zij op de feiten die onder de vorige wet zijn
gepleegd alleen onder de voor de beklaagde meest gunstige voorwaarden worden
toegepast (Art. 2 Strafwetboek; 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.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499
Mildere straf – Terugwerkende kracht – Nieuwe strafwet – Werking in de tijd.
Art. 2 Strafwetboek, verbiedt om aan de strafwet terugwerkende kracht te verlenen ten
nadele van de beklaagde, maar legt integendeel de toepassing op van de wet die na het
plegen van het misdrijf in werking is getreden en dat misdrijf minder zwaar bestraft (Art.
2 Strafwetboek.)
24 oktober 2007
P.2006.0965.F
nr. 499
Wijziging door een nieuwe wet – Werking in de tijd – Rechtsmiddelen – Wet betreffende
de rechtspleging.
Een nieuwe wet betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot het stelsel
van de rechtsmiddelen wijzigt is, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing
op beslissingen die worden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden
31 oktober 2007
P.2007.1401.F
nr. 523
Wijziging – Terugwerkende kracht – Strafwet – Uitvoeringsbesluit – Werking in de tijd.
Artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, vindt geen toepassing wanneer een vroeger besluit
wordt vervangen door een later besluit dat genomen werd ter uitvoering van dezelfde wet
als het vroegere besluit, zonder dat de wet zelf gewijzigd werd; de feiten die ingevolge het
vroegere besluit strafbaar waren ten tijde waarop ze werden gepleegd, blijven strafbaar,
zelfs indien ze ingevolge het latere besluit, genomen ter uitvoering van dezelfde wet die
niet werd gewijzigd, ten tijde van de uitspraak geen strafbaar feit meer opleveren
20 november 2007
P.2007.1109.N
nr. 567
Werking in de ruimte – Belgische internationale openbare orde – Eerste huwelijk niet
ontbonden – Nationale wet van een echtgenoot die polygamie niet toestaat – Tweede
huwelijk door de andere echtgenoot geldig gesloten in het buitenland – Gevolgen in
België – Wettenconflict.
De Belgische internationale openbare orde verzet zich tegen erkenning, in Belgïe, van de
gevolgen van een geldig in het buitenland gesloten huwelijk, wanneer een van de
echtgenoten, op het tijdstip van dat huwelijk, reeds een nog niet ontbonden huwelijk is
aangegaan met een persoon wiens nationale wet polygamie niet toestaat.
3 december 2007
S.2006.0088.F
nr. 606
Aard – Wet die een nieuwe onderzoeksmaatregel invoert – Wet die daarvoor een nieuwe
rechtspleging instelt.
De wet die vanaf een bepaald ogenblik een wettelijke onderzoeksmaatregel invoert die
voordien niet bestond, en daarvoor een nieuwe rechtspleging instelt, is geen wet in de zin
van artikel 3 Gerechtelijk Wetboek die onmiddelijk kan worden toegepast op nog
aanhangige rechtsgedingen van vóór de nieuwe wet (Art. 3 Gerechtelijk Wetboek;
Artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering.)
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18 december 2007

P.2007.1332.N

nr. 643

Opgeheven wetsbepaling – Wet die er naar verwijst – Toepasselijkheid van de opgeheven
wetsbepaling – Werking in de tijd.
Een opgeheven wetsbepaling waarnaar wordt verwezen door een niet opgeheven wettekst
moet in de regel geacht worden van kracht te blijven voor de toepassing van de niet
opgeheven wet; deze regel is echter niet van toepassing als uit de strekking van de
opheffingsbepaling blijkt dat het niet alleen de bedoeling is een bepaalde wettekst op te
heffen, maar ook deze wettekst niet langer te behouden voor de toepassing van andere
wetten waarin naar de opgeheven wettekst wordt verwezen. (Art. 2 Burgerlijk Wetboek.)
20 december 2007
F.2005.0062.N
nr. 657
Uitsluiting – Artikel 29bis WAM 1989 – Voertuigen aan spoorstaven verbonden –
Ongrondwettigheid – Arrest van het Grondwettelijk Hof – Toepasselijkheid van de wet –
Verkeersongeval – Bekendmaking.
De eisen van het rechtmatig vertrouwen en rechtszekerheid verzetten zich ertegen dat de
verplichting tot schadevergoeding die is bepaald in artikel 29bis, § 1, eerste lid, van de
WAM 1989 van toepassing is op verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven
verbonden zijn, die zich hebben voorgedaan vóór de bekendmaking van het arrest van het
Grondwettelijk Hof, dat de ongrondwettigheid vaststelt van dat artikel in zoverre het die
voertuigen uitsluit van het stelsel van vergoeding waarin het voorziet. (Art. 29bis Wet
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.)
20 december 2007
C.2007.0227.N
nr. 653

WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN
Raad van State – Bevorderingsfonds "Tuinbouw" – Verplichte bijdragen – Besluit van de
Waalse regering van 14 dec. 1995 – Reglementair besluit – Afdeling wetgeving – Advies –
Hoogdringendheid.
De hoogdringendheid is gegrond op het feit dat er voor het Waalse Gewest onverwijld een
specifieke regeling voor de verplichte bijdragen bestemd voor het bevorderingsfonds
"Tuinbouw" dient te worden ingevoerd teneinde de promotie van de producten uit die
sector en de afzet ervan te verzekeren; die motivering vormt geen verantwoording voor
het niet inwinnen van het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, daar
zij de welbepaalde en bijzondere omstandigheden niet vermeldt waarom het advies van de
afdeling wetgeving niet kon worden ingewonnen zonder het doel dat met de geplande
maatregelen werd beoogd in gevaar te brengen. (Art. 3 Wetten op de Raad van State,
gecoördineerd bij KB van 12 jan. 1973.)
15 februari 2007
C.2006.0071.F
nr. 94

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
Conflict – Verplichting van de rechter.
De bepalingen uit het nationale recht kunnen geen afbreuk doen aan de internationale
regels en de rechter moet, ingeval van conflict tussen een regel van nationaal recht en een
regel van internationaal recht, eerstgenoemde regel buiten toepassing verklaren
2 maart 2007
C.2005.0154.N
nr. 122

ALLERLEI
Ontvankelijkheid – Vernietiging van een wet door het Arbitragehof – Beroep tot
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intrekking van een op een vernietigde regel gegronde beslissing.
De procedure van intrekking die bij de Bijzondere Wet Arbitragehof is ingesteld, is niet
van toepassing op alle beslissingen van de strafgerechten waartegen geen rechtsmiddel
kan worden aangewend, doch alleen op de beslissingen die definitief uitspraak doen over
de strafvordering en met nadelige gevolgen voor degene tegen wie de voormelde
vordering werd ingesteld
28 maart 2007
P.2007.0031.F
nr. 157
Vernietiging van een wet door het Grondwettelijk Hof – Verzoek tot intrekking van een op
een vernietigde regel gesteunde veroordeling – Doel.
Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond
zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt een
nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde
burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. (Artikelen 10 tot met 13 Bijzondere
wet op het Arbitragehof van 6 jan. 1989.)
5 juni 2007
P.2006.1545.N
nr. 305

WOONPLAATS
Bij een lasthebber gekozen woonplaats – Betekeningen en kennisgevingen.
Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft
aldus niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende mogelijkheid te geven
om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn belang een
plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35. (Artikelen
35, 36 en 39 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2005.0032.N
nr. 347
Gevolg – Miskenning – Bij een lasthebber gekozen woonplaats – Betekeningen en
kennisgevingen.
Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar woonplaats,
zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats die is gekozen
kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen woonplaats
negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met miskenning van
de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger beroep in te stellen
niet kan doen lopen. (Art. 39 Gerechtelijk Wetboek.)
22 juni 2007
C.2005.0032.N
nr. 347

WRAKING
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Oproepverplichting – Belang – Verzuim.
Het cassatiemiddel van de partij die een rechter wraakt, afgeleid uit de nietigheid van de
procedure van wraking, omdat de tegenpartij niet werd opgeroepen om tegenspraak te
voeren betreffende de gevorderde wraking, is bij gebrek aan belang bij deze kritiek niet
ontvankelijk (Art. 838, tweede lid Gerechtelijk Wetboek.)
12 januari 2007
C.2006.0012.N
nr. 22

– 405 –
Reden – Gewettigde verdenking – Broer van een verwant van de tegenpartij in het geschil
in sociale zaken – Vennootschappen met een gemeenschappelijke aandeelhouder –
Hangend apart geschil in handelszaken – Burgerlijke zaken – Begrip – Raadsheer in
sociale zaken.
Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de raadsheer in
sociale zaken wiens wraking wordt gevorderd de broer is van een persoon die niet alleen
een verwant is van de vroegere bediende van de eiseres tot wraking, haar tegenpartij in de
zaak die aanhangig is bij het arbeidshof waarvan die raadsheer in sociale zaken deel
uitmaakt, maar ook de financieel directeur is van twee vennootschappen waarvan één van
de aandeelhouders een vennootschap is die tevens aandeelhouder is van de vennootschap
waaraan de eiseres tot wraking bovendien in een apart geschil in handelszaken verwijt dat
zij als derde medeplichtig is geweest aan de miskenning van een concurrentiebeding die
met name ten laste gelegd wordt aan die vroegere bediende, thans de tegenpartij van de
eiseres in datzelfde geschil in sociale zaken, zijn die omstandigheden van die aard dat ze
bij de eiseres en bij derden gewettigde verdenking wekken aangaande de geschiktheid van
de gewraakte raadsheer in sociale zaken om uitspraak te doen met de vereiste
onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
1 maart 2007
C.2007.0051.F
nr. 121
Reden – Neerlegging ter griffie – Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Gewettigde
verdenking – Termijn – Burgerlijke zaken.
De vordering tot wraking die na de aanvang van de pleidooien wordt ingesteld, is
ontvankelijk, wanneer zij gegrond is op een gewettigde verdenking die tijdens die
terechtzitting waarop de pleidooien gehouden zijn, aan het licht gekomen is (Art. 833
Gerechtelijk Wetboek.)
1 maart 2007
C.2007.0051.F
nr. 121
Ontvankelijkheid – Verzoekschrift – Aangifte van de wrakingsgronden – Ontstentenis.
Is niet ontvankelijk het verzoekschrift tot wraking dat niet aangeeft hoe de erin
aangevoerde gronden de in de bij de wet limitatief opgesomde gronden van wraking
kunnen opleveren (Art. 828 Gerechtelijk Wetboek.)
13 april 2007
C.2007.0159.N
nr. 185
Cassatie – Nieuw middel – Artikel 6.1 EVRM – Redenen – Onpartijdige rechter.
Art. 6.1 EVRM verleent, in de regel, de rechtzoekende niet het recht om voor het eerst in
cassatie redenen tot wraking op te werpen waarvan hij reeds voor de feitenrechter weet
had
30 mei 2007
P.2007.0198.F
nr. 281

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ALGEMEEN
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Derde – Aansprakelijkheid.
De verzekeringsinstelling die de getroffene prestaties heeft verleend, treedt in de rechten
van de rechthebbende voor het geheel van de verleende prestaties; het bedrag van de
schade van de rechthebbende, gelijk aan het gedeelte van de medische kosten dat de
wetgeving betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen te zijnen laste laat, wordt niet uitgesloten van de indeplaatsstelling van de
verzekeringsinstelling (Art. 136, § 2, eerste en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli
1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van

– 406 –
een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
8 oktober 2007
C.2006.0350.F
nr. 458

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene –
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval
– Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die zich daarop
kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
De verzekeringsinstelling die geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één van
zijn verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en die
aldus in de plaats van die getroffene wordt gesteld, kan, net als hij, tegen de veroorzaker
van de schade het vermoeden van aansprakelijkheid aanvoeren dat door artikel 1384,
eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is ingevoerd, enkel en alleen ten gunste van de personen
die rechtstreeks schade hebben geleden (Art. 1384, eerste lid Burgerlijk Wetboek; Art.
136, § 2, derde en vierde lid Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie
van de wet van 9 aug. 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.)
22 oktober 2007
C.2006.0078.F
nr. 497
Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling –
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Voor het ongeval aansprakelijke persoon –
Verkeersongeval.
Wanneer een verzekeringsinstelling geneeskundige verstrekkingen heeft verleend aan één
van haar verstrekkingsgerechtigde leden die door een wegverkeersongeval is getroffen, en
de veroordeling vordert van de voor het ongeval aansprakelijke persoon tot terugbetaling
van de verleende verstrekkingen, dan stelt zij geen andere rechtsvordering in dan die van
de getroffene, maar stelt zij, bij een afzonderlijke eis, de rechtsvordering in tot betaling
van de schadeloosstelling van de getroffene zelf (Art. 136, § 2, derde en vierde lid
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 aug. 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen.)
22 oktober 2007
C.2006.0078.F
nr. 497

– 407 –

– 408 –

CONCLUSIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST
DAAD
Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid door het
Grondwettelijk Hof – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 december 2007
C.2006.0457.F

Pas., 2007, nr. 661

Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 december 2007
C.2006.0457.F

Pas., 2007, nr. 661

OORZAAK
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzakelijk verband – Fout – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
3 januari 2007
P.2005.1019.F

Pas., 2007, nr. 2

HERSTELPLICHT
Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 september 2007
C.2005.0422.F

Pas., 2007, nr. 423

Gebrek van de zaak – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die
zich daarop kunnen beroepen.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

Pas., 2007, nr. 497

Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene –
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen –
Ziektekostenverzekering – Verkeersongeval – Vermoeden – Aansprakelijkheid van de
bewaarder – Personen die zich daarop kunnen beroepen – Ziekte– en
invaliditeitsverzekering.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

Pas., 2007, nr. 497

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
3 december 2007
C.2006.0421.F

Pas., 2007, nr. 602

– 409 –
SCHADE
Recht van verdediging – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door
de rechter – Miskenning.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
2 april 2007
C.2006.0203.N

A.C., 2007, nr. 163

Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of reglementaire
verplichting – Criterium.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0005.N

A.C., 2007, nr. 412

Uitlegging – Schadeverhinderend karakter van een contractuele, wettelijke of
reglementaire verplichting – Beoordeling.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0005.N

A.C., 2007, nr. 412

ARBEIDSONGEVAL
OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS
Rechtspleging – Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve
rechtshandeling – Verjaring – Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
4 juni 2007
S.2006.0082.F

Pas., 2007, nr. 293

RECHTSPLEGING
Vereniging van gemeenten – Rechtsvordering – Betwiste administratieve rechtshandeling
– Termijn – Aanvang – Vergoedingen – Betaling – Overheidspersoneel.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
4 juni 2007
S.2006.0082.F

Pas., 2007, nr. 293

ARBEIDSOVEREENKOMST
EINDE
Begrip – Fout.
Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq.
26 februari 2007
S.2006.0081.F

Pas., 2007, nr. 113

Opzegging – Opzeggingsvergoeding – Ontoereikende opzeggingstermijn – Dringende
reden.
Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq.
26 februari 2007
S.2006.0081.F

Pas., 2007, nr. 113

– 410 –
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE
Aftrekregeling – Automobielen voor personenvervoer – Beperking tot 50 % – Specifieke
economische activiteit – Verkoop of verhuur van automobielen – Uitzonderingen.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
19 januari 2007
C.2004.0107.N

A.C., 2007, nr. 29

Aftrek van de belasting – Verhuur van autovoertuigen – Beroepswerkzaamheid.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
30 november 2007
F.2006.0062.F

Pas., 2007, nr. 600

BERUSTING
Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 juni 2007
C.2004.0189.N

A.C., 2007, nr. 346

BESLAG
ALGEMEEN
Gevolg – Woonplaats van de derde – Machtiging van de beslagrechter – Beslag onder
derden – Ontstentenis.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
9 februari 2007
C.2005.0435.N

A.C., 2007, nr. 76

Onroerend door bestemming – Uitvoerend beslag op onroerend goed.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
15 februari 2007
F.2005.0105.F

Pas., 2007, nr. 95

Grond – Verklaring – Weigering – Beslag onder derden – Derde–beslagene.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 maart 2007
C.2005.0154.N

A.C., 2007, nr. 122

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING
Beslag op onroerend goed – Termijn voor de toewijzing – Geschillen – Bevoegdheid van
de rechter – Toewijzing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
1 februari 2007
C.2006.0254.F

Pas., 2007, nr. 61

Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 maart 2007
C.2005.0154.N

A.C., 2007, nr. 122

– 411 –
ALLERLEI
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
1 februari 2007
C.2006.0168.F

Pas., 2007, nr. 60

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN
ALGEMEEN
Uitvoerende kamer – Vastgoedmakelaars – Betekening – Beroepsinstituut voor de
dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
D.2005.0027.N

A.C., 2007, nr. 23

Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Vastgoedmakelaars – Beroepsinstituut
voor de dienstverlenende intellectuele beroepen – Tuchtzaken – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
D.2005.0027.N

A.C., 2007, nr. 23

GERECHTSBRIEF
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
1 februari 2007
C.2006.0168.F

Pas., 2007, nr. 60

IN HET BUITENLAND
Betekening van een vonnis in het buitenland – Toepassing van het Verdrag van 's
Gravenhage – Tijdstip van de betekening – Burgerlijke zaken.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 december 2007
C.2006.0155.F

Pas., 2007, nr. 660

ALLERLEI
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 juli 2007
P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

BEVOEGDHEID EN AANLEG
BURGERLIJKE ZAKEN
Subjectief recht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

– 412 –
Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Subjectief recht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

ALLERLEI
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat –
Europese Unie.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
21 november 2007
P.2007.1193.F

Pas., 2007, nr. 571

BEWIJS
ALGEMEEN
Bewijslast. Beoordelingsvrijheid – Uitgaven gedaan ter uitvoering van een contractuele,
wettelijke of reglementaire verplichting – Vergoedbare schade.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0005.N

A.C., 2007, nr. 412

BURGERLIJKE ZAKEN
Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
17 december 2007
C.2006.0579.F

Pas., 2007, nr. 639

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
17 december 2007
C.2006.0579.F

Pas., 2007, nr. 639

– 413 –
STRAFZAKEN
Zwijgrecht – Artikel 6.1 EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een
verdachte – Recht op een eerlijk proces – Rechten van de Mens – Artikel 6.2 EVRM.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

Inmenging – Artikel 8, EVRM – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–
communicatie en telecommunicatie – Rechten van de Mens – Recht op eerbiediging van
het privé–leven – Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

BORGTOCHT
Voorlopige hechtenis – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Invrijheidstelling –
Borgsom.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
12 juni 2007
P.2007.0237.N

A.C., 2007, nr. 318

BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN
Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid –
Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Subjectief recht – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid –
Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F
Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.

Pas., 2007, nr. 655

– 414 –
20 december 2007

C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen vermogensvoordelen –
Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat –
Eerbiediging van het recht van verdediging van de beklaagde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf verkregen
vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het debat – Debat over de
bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

CASSATIE
ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD
VAN HET CASSATIEGEDING
Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of vermindering –
Vordering tot opschorting van de looptijd – Kamers. Verenigde kamers. Voltallige
kamers. Algemene vergadering – Dwangsom – Strafzaken – Voorziening in cassatie –
Beslissing – Kennisneming.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
4 september 2007
P.2007.0383.N

A.C., 2007, nr. 382

Verbetering van een arrest.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
6 september 2007
C.2007.0143.N

A.C., 2007, nr. 389

BEVOEGDHEID VAN HET HOF
Hoger beroep – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke organen – Onregelmatige
aanhangigmaking – Gevolgen – Verenigde kamers – Rechterlijke tucht.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

Beoordeling door de bodemrechter – Stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing
– Toetsing door het Hof – Burgerlijke zaken – Berusting.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 juni 2007
C.2004.0189.N

A.C., 2007, nr. 346

Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verbetering.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
6 september 2007
C.2007.0143.N

A.C., 2007, nr. 389

– 415 –
CASSATIEBEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN
Kennisgeving – Begin – Kinderbijslag – Rechterlijke beslissing – Gezinsbijslag –
Vervulling – Werknemers.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
14 mei 2007
S.2006.0070.F

Pas., 2007, nr. 247

STRAFZAKEN
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde –
Termijn van cassatieberoep – Arrest dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde
niet ontvankelijk verklaart – Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging –
Raadkamer.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 februari 2007
P.2006.1594.F

Pas., 2007, nr. 91

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Verzoek tot
verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend onderzoek – Borgsom –
Invrijheidstelling onder borgtocht.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
P.2007.0454.F

Pas., 2007, nr. 309

Gevolgen – Niet–ontvankelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
P.2007.0454.F

Pas., 2007, nr. 309

Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees aanhoudingsbevel –
Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd – Cassatieberoep door
een verklaring aan de directeur van de gevangenis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0803.F

Pas., 2007, nr. 342

Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 juli 2007
P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Dwangsom – Voorziening in
cassatie – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
4 september 2007
P.2007.0383.N

A.C., 2007, nr. 382

Beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

– 416 –
Ontvankelijkheid – Arrest dat over de burgerlijke vordering deels een eindbeslissing
inhoudt en deels een niet–definitieve beslissing inhoudt – Voorziening.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
25 september 2007
P.2006.1531.N

A.C., 2007, nr. 429

Burgerlijke partij – Verweerder – Overlijden de instelling van het cassatieberoep –
Burgerlijke belangen – Cassatieberoep van de beklaagde.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
7 november 2007
P.2007.0448.F

Pas., 2007, nr. 531

CASSATIEMIDDELEN
ALGEMEEN
Ontvankelijkheid – Toepasselijke wetsbepalingen – Vereiste vermeldingen.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
15 maart 2007
C.2004.0505.F

Pas., 2007, nr. 137

BURGERLIJKE ZAKEN
Ontvankelijkheid – Wraking – Oproepverplichting – Verzuim.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
C.2006.0012.N

A.C., 2007, nr. 22

Raad van State – Verwerping van de door de eiseres opgeworpen exceptie van
onbevoegdheid – Verwerping van een door de eiseres opgeworpen exceptie van niet
ontvankelijkheid zonder verband met de bevoegdheid van de R.S. – Beslissing die
machtsoverschrijding van de eiseres bewezen verklaart.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Ontvankelijkheid – Opgeheven bepaling.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

CONFLICT VAN ATTRIBUTIE
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde –
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

– 417 –
DERDENVERZET
Ontvankelijkheid – Dagvaarding – Appelgerecht.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
25 januari 2007
C.2005.0522.F

Pas., 2007, nr. 47

Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Vonnis van faillietverklaring – Bevestiging –
Faillissement.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
9 februari 2007
C.2005.0308.N

A.C., 2007, nr. 75

DOUANE EN ACCIJNZEN
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Invoer tot verbruik in het derde land – Verklaring
van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 maart 2007
C.2005.0248.N

A.C., 2007, nr. 140

Accijnzen – Fiscale kentekens – Terugname of omruiling door de administratie –
Kentekens die onbruikbaar zijn geworden – Verbod – Uitzondering – Gefabriceerde
tabak.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
25 mei 2007
F.2005.0020.N

A.C., 2007, nr. 276

Aard – Noodwendigheden – Vernietiging – Accijnzen – Fiscale kentekens – Teruggaaf
van accijns – Nationale regeling – Gefabriceerde tabak.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
25 mei 2007
F.2005.0020.N

A.C., 2007, nr. 276

DWANGSOM
Betekening – Strafrechter zetelend in hoger beroep – Vordering tot opheffing of
vermindering – Vordering tot opschorting van de looptijd – Strafzaken – Voorziening in
cassatie – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
4 september 2007
P.2007.0383.N

A.C., 2007, nr. 382

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
30 maart 2007
C.2004.0483.N

A.C., 2007, nr. 160

Recht van verdediging – Anonieme verklaringen.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
17 december 2007
C.2006.0579.F

Pas., 2007, nr. 639

– 418 –
GEVOLGEN T.A.V. DE PERSONEN
Bepaling van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2004.0430.F

Pas., 2007, nr. 332

Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na echtscheiding – Uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2004.0430.F

Pas., 2007, nr. 332

ENERGIE
Openbaar domein – Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang – Begrip – Wegen.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
22 juni 2007
C.2005.0514.N

A.C., 2007, nr. 351

EUROPESE UNIE
VERDRAGSBEPALINGEN
Landbouw – Restituties bij uitvoer – Gemeenschapsrecht – Invoer tot verbruik in het
derde land – Verklaring van lossing – Betalingsvoorwaarden – Bewijs.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 maart 2007
C.2005.0248.N

A.C., 2007, nr. 140

ALLERLEI
Verordening Brussel II – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Gewone verblijfplaats van
het kind in een lidstaat – Aanhangigmaking van de zaak bij het bevoegde gerecht van die
lidstaat – Wijziging van de verblijfplaats van het kind naar een andere lidstaat.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
21 november 2007
P.2007.1193.F

Pas., 2007, nr. 571

Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Jeugdrechtbank –
Toepassing – Jeugdbescherming – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
21 november 2007
P.2007.1193.F

Pas., 2007, nr. 571

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD
RECHTSPLEGING
Hoger beroep – Ontvankelijkheid – Derdenverzet – Vonnis van faillietverklaring –
Bevestiging.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
9 februari 2007
C.2005.0308.N

A.C., 2007, nr. 75

– 419 –
GEESTRIJKE DRANKEN
KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste
dranken.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0176.F

Pas., 2007, nr. 339

GEMEENTE–, PROVINCIE– EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
ALGEMEEN
Aangifteverplichting – Provinciale– of gemeentelijke belastingverordening – Gebrek aan
aangifte binnen de gestelde termijn – Procedure van aanslag van ambtswege – Laattijdige
aangifte.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
19 januari 2007
F.2005.0095.N

A.C., 2007, nr. 33

GRONDWET
GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)
Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 juli 2007
P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

GRONDWETTELIJK HOF
Verplichting – Prejudicieel geschil – Vooropstelling die steunt op een onjuiste
rechtsgrond – Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

Prejudiciële vraag – Verplichting – Prejudicieel geschil – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere
Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
30 oktober 2007
P.2007.1150.N

A.C., 2007, nr. 519

– 420 –
Prejudiciële vraag – Prejudicieel geschil – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk
cassatieberoep bij toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. –
Vergelijkbare procedures – Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en
11 GW – Ambtshalve prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet
Arbitragehof – Hof van Cassatie – Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
30 oktober 2007
P.2007.1150.N

A.C., 2007, nr. 519

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
3 december 2007
C.2006.0421.F

Pas., 2007, nr. 602

Toepassing van een wetsbepaling – Latere verklaring van ongrondwettigheid –
Administratieve overheid – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Daad – Fout.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 december 2007
C.2006.0457.F

Pas., 2007, nr. 661

HANDELSPRAKTIJKEN
Daden strijdig met de eerlijke gebruiken op handelsgebied – Plaats waar het feit dat aan
de oorsprong ligt van de schade zich heeft voorgedaan – Toepasselijke wet – Vordering
tot staking.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
2 november 2007
C.2006.0201.F

Pas., 2007, nr. 525

HOF VAN ASSISEN
BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING
VAN DE JURY
Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van
dat verzuim.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

HOGER BEROEP
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN)
Collectieve schuldenregeling – Kennisgeving – Gevolg – Termijn – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
1 februari 2007
C.2006.0168.F

Pas., 2007, nr. 60

STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep –

– 421 –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
25 april 2007
P.2006.1597.F

Pas., 2007, nr. 207

Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in hoger beroep –
Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een straf waarmee is
ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0176.F

Pas., 2007, nr. 339

TUCHTZAKEN
Gevolg – Rechter – Tekortkomingen – Vernietiging – Wet in de tijd – Tuchtrechtelijke
organen – Onregelmatige aanhangigmaking – Rechtbank van eerste aanleg – Hof van
Cassatie – Verenigde kamers.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 oktober 2007
D.2007.0001.N

A.C., 2007, nr. 453

INDEPLAATSSTELLING
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling –
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Burgerlijke zaken – Ziektekostenverzekering –
Verkeersongeval – Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder –
Personen die zich daarop kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst –
Ziekte– en invaliditeitsverzekering.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

Pas., 2007, nr. 497

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING
Voorwaarden inzake aftrekbaarheid – Ten laste genomen verliezen van een vennootschap
– Tenlasteneming met het oog op het behoud van periodiek uit de vennootschap verkregen
bedrijfsinkomsten.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
18 oktober 2007
F.2006.0102.N

A.C., 2007, nr. 494

Faillissementscurator – Onrechtmatige verduistering van geldbedragen – Terugbetaling –
Aftrekbaarheid.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 december 2007
F.2005.0098.F

Pas., 2007, nr. 635

– 422 –
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Coördinatiecentra – Forfaitair vastgestelde belastbare grondslag – Minimum belastbare
grondslag – Niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 maart 2007
F.2004.0055.N

A.C., 2007, nr. 141

Vereffening – Veinzing.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 september 2007
F.2005.0070.F

Pas., 2007, nr. 406

AANSLAGPROCEDURE
Vraag om inlichtingen – Bekendwording.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
4 januari 2007
F.2005.0077.F

Pas., 2007, nr. 5

Onderzoek en controle – Verplichtingen van de belastingplichtige – Fiscaal bankgeheim.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
16 maart 2007
F.2005.0049.N

A.C., 2007, nr. 142

Draagwijdte – Bevoegdheid van de fiscus – Bankgeheim.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
14 september 2007
F.2006.0035.F

Pas., 2007, nr. 407

Uitvoerbaar verklaard kohier – Tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 november 2007
F.2006.0053.N

A.C., 2007, nr. 577

Herkwalificering door de belastingadministratie – Akte.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 november 2007
F.2006.0028.N

A.C., 2007, nr. 575

Inkohiering op naam van een vennootschap onder firma.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
22 november 2007
F.2006.0053.N

A.C., 2007, nr. 577

RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE
SCHATKIST
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid – Vennoot – Invordering
en tenuitvoerlegging te zijnen laste – Tenuitvoerlegging – Belastingschuldige.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
14 juni 2007
F.2006.0044.F

Pas., 2007, nr. 328

– 423 –
INTERNATIONALE VERDRAGEN
Dubbele belasting – Artikel 15.1 – Dienstbetrekking – Overeenkomst tussen België en
Luxemburg – Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
9 november 2007
F.2006.0037.F

Pas., 2007, nr. 541

ALLERLEI
Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse
stukken.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
25 september 2007
P.2007.0420.N

A.C., 2007, nr. 430

INTERESTEN
MORATOIRE INTERESTEN
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
30 maart 2007
C.2004.0483.N

A.C., 2007, nr. 160

INTERNATIONALE VERDRAGEN
Gevolg – Noord–Atlantische Verdragsorganisatie – Uitvoerend beslag onder derden –
Beslag – Gedwongen tenuitvoerlegging.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 maart 2007
C.2005.0154.N

A.C., 2007, nr. 122

Conflict – Internationale regel – Regel van nationaal recht – Verplichting van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 maart 2007
C.2005.0154.N

A.C., 2007, nr. 122

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikelen 6.1 en 7.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikelen 6.1 en 7.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

– 424 –
JEUGDBESCHERMING
Jeugdbijstand – Duitstalige gemeenschap – Gerechtelijke jeugdbijstand – Minderjarige
toevertrouwd aan één van beide ouders – Verordening Brussel II – Europese Unie –
Jeugdrechtbank – Toepassing – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Loop.
21 november 2007
P.2007.1193.F

Pas., 2007, nr. 571

KOOPHANDEL. KOOPMAN
Personen onderworpen aan de wetten betreffende het handelsregister – Verplichting zich
ernaar te gedragen – Andere vorm van bekendmaking van inlichtingen die in het
handelsregister moeten.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf –
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

LEVENSONDERHOUD
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
30 maart 2007
C.2004.0483.N

A.C., 2007, nr. 160

LOON
RECHT OP LOON
Feestdagen – Verrichten van arbeid – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Mortier.
17 september 2007
S.2006.0103.N

A.C., 2007, nr. 411

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)
Onderhoudsplichtige – Terugvordering – Familiaal aspect.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
19 november 2007
C.2006.0587.F
Terugwerkende kracht – Voorwaarden – Maatschappelijk welzijn.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.

Pas., 2007, nr. 563

– 425 –
17 december 2007

S.2007.0017.F

Pas., 2007, nr. 641

MACHTEN
UITVOERENDE MACHT
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Bevoegdheid van de administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid van de administratieve overheid – Onderwijzend personeel van de Franse
Gemeenschap – Medische controle – Niet–aanbieding – Verlies van het recht op wedde –
Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

RECHTERLIJKE MACHT
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
15 maart 2007
C.2004.0505.F

Pas., 2007, nr. 137

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid – Criterium.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Bevoegdheid – Criterium.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Subjectief recht – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Bevoegdheid – Subjectief recht ten aanzien van een administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Subjectief recht – Bevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

– 426 –
SCHEIDING DER MACHTEN
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Uitlevering – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
15 maart 2007
C.2004.0505.F

Pas., 2007, nr. 137

MAKELAAR
Uitvoerende kamer – Betekening – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
– Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
D.2005.0027.N

A.C., 2007, nr. 23

Kennisgeving – Uitvoerende kamer – Tijdstip – Tuchtzaken – Beroepsinstituut van
vastgoedmakelaars – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
D.2005.0027.N

A.C., 2007, nr. 23

MISDRIJF
SOORTEN
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg –
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
14 maart 2007
P.2006.1521.F

Pas., 2007, nr. 136

GEPLEEGD IN HET BUITENLAND
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid
van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde –
Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

– 427 –
ALLERLEI
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Valsheid en gebruik van valse stukken – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten
overeenkomst – Fout – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
3 januari 2007
P.2005.1019.F

Pas., 2007, nr. 2

NATUURRAMP
Rechtstreekse schade – Oorzaak.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
18 januari 2007
C.2006.0110.F

Pas., 2007, nr. 28

ONDERWIJS
Terbeschikkingstelling wegens ziekte – Administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

ONDERZOEKSGERECHTEN
Kamer van inbeschuldigingstelling – Hoger beroep van de inverdenkinggestelde – Arrest
dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde niet ontvankelijk verklaart –
Beschikking tot verwijzing – Regeling van de rechtspleging – Termijn om cassatieberoep
in te stellen – Raadkamer.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 februari 2007
P.2006.1594.F

Pas., 2007, nr. 91

ONDERZOEKSRECHTER
Onpartijdigheid – Positieve daden – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch.
4 april 2007
P.2007.0218.F

Pas., 2007, nr. 175

OPENBAAR DOMEIN
Onteigening – Wijziging – Inrichting – Belang van de wegen – Begrip.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
22 juni 2007
C.2005.0514.N

A.C., 2007, nr. 351

OPENBAAR MINISTERIE
Onafhankelijkheid – Nationaliteit – Beoordeling door de rechter – Burgerlijke zaken –
Beoordelingsbevoegdheid.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
3 mei 2007
C.2006.0100.F

Pas., 2007, nr. 221

– 428 –
Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal VANDERMEERSH.
28 november 2007
P.2007.1558.F

Pas., 2007, nr. 590

OPENBARE DIENST
Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf – Opdracht van
openbare dienst – Handelsrecht – Toepassing – Uitzonderingen.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

Verplichting – Afwezigheid – Hoedanigheid van koopman – Autonoom overheidsbedrijf –
Opdracht van openbare dienst – Inschrijving in het handelsregister.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

OPENBARE ORDE
Toepasselijk buitenlands recht – Wet van internationale openbare orde.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2004.0430.F

Pas., 2007, nr. 332

Wet van internationale openbare orde – Uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2004.0430.F

Pas., 2007, nr. 332

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)
Werk niet voltooid binnen de overeengekomen termijn – Aanvang – Tienjarige
aansprakelijkheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 september 2007
C.2005.0229.F

Pas., 2007, nr. 422

PAND
Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd – Pandhoudende
schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht – Strafrechtelijk beslag van het verpande goed.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0210.F

Pas., 2007, nr. 469

PREJUDICIEEL GESCHIL
Verplichting – Grondwettelijk Hof – Vooropstelling die steunt op een onjuiste rechtsgrond
– Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2006.0080.F

Pas., 2007, nr. 335

– 429 –
Prejudiciële vraag – Verplichting – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof
van Cassatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
30 oktober 2007
P.2007.1150.N

A.C., 2007, nr. 519

Prejudiciële vraag – Onderscheid mogelijkheid onmiddellijk cassatieberoep bij
toepassing artikel 235bis of de artikelen 189ter en 235ter Sv. – Vergelijkbare procedures
– Verenigbaarheid van dit onderscheid met de artikelen 10 en 11 GW – Ambtshalve
prejudiciële vraag – Artikel 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof – Hof van Cassatie –
Verplichting voor het Hof van Cassatie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
30 oktober 2007
P.2007.1150.N

A.C., 2007, nr. 519

Verzekering – Grondwettelijk Hof – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting
uit het vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–
verzekering – Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
3 december 2007
C.2006.0421.F

Pas., 2007, nr. 602

RAAD VAN STATE
Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep
tot nietigverklaring – Criterium.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Terbeschikkingstelling wegens ziekte –
Bevoegdheid van de administratieve overheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0574.F

Pas., 2007, nr. 655

Afdeling administratie – Akte van een administratieve overheid – Bevoegdheid – Beroep
tot nietigverklaring – Criterium.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

Afdeling administratie – Bevoegdheid – Bevoegdheid van de administratieve overheid –
Onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschap – Medische controle – Niet–
aanbieding – Verlies van het recht op wedde – Omschrijving – Arbeidsongeschiktheid.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
20 december 2007
C.2006.0596.F

Pas., 2007, nr. 656

– 430 –
RECHT VAN VERDEDIGING
BURGERLIJKE ZAKEN
Raming – Peildatum door de partijen gekozen – Wijziging ambtshalve door de rechter –
Schadevergoeding – Opdracht van de rechter – Beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
2 april 2007
C.2006.0203.N

A.C., 2007, nr. 163

Anonieme verklaringen – Echtscheidingsprocedure.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
17 december 2007
C.2006.0579.F

Pas., 2007, nr. 639

STRAFZAKEN
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Debat over de straf – Beklaagde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

RECHTBANKEN
ALGEMEEN
Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling – Onttrekking.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
8 februari 2007
C.2007.0009.F

Pas., 2007, nr. 74

BURGERLIJKE ZAKEN
Recht van verdediging – Miskenning.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
2 april 2007
C.2006.0203.N

A.C., 2007, nr. 163

STRAFZAKEN
Betekening – Cassatieberoep van het openbaar ministerie – Termijn van neerlegging –
Strafuitvoeringsrechtbank – Akte van betekening – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.

– 431 –
24 juli 2007

P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 juli 2007
P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

Opgave van de wetsbepalingen – Veroordelende beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
25 september 2007
P.2007.0420.N

A.C., 2007, nr. 430

TUCHTZAKEN
Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 oktober 2007
D.2007.0001.N

A.C., 2007, nr. 453

RECHTEN VAN DE MENS
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
Onpartijdigheid – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch.
4 april 2007
P.2007.0218.F

Pas., 2007, nr. 175

Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch.
4 april 2007
P.2007.0218.F

Pas., 2007, nr. 175

Voorlopige hechtenis – Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing
niet vatbaar voor cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het
voorbereidend onderzoek – Borgsom – Invrijheidstelling onder borgtocht –
Daadwerkelijk rechtsmiddel.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
P.2007.0454.F

Pas., 2007, nr. 309

Inmenging – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Recht op eerbiediging van het privé–leven – Grenzen.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en telecommunicatie –
Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte – Recht op een eerlijk
proces – Strafzaken.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

Zwijgrecht – Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé–communicatie en
telecommunicatie – Afluisteren en opnemen van de verklaringen van een verdachte –

– 432 –
Strafzaken.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

Tijd en middelen nodig ter voorbereiding van de verdediging – Artikel 6.3.b – Strafzaken.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE
RECHTEN
Vermoeden van onschuld – Openbaar ministerie en politieambtenaar – Artikel 14 –
Artikel 14.2 – Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch.
4 april 2007
P.2007.0218.F

Pas., 2007, nr. 175

Onpartijdigheid – Artikel 14.1 – Onderzoeksrechter – Positieve daden – Artikel 14 –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch.
4 april 2007
P.2007.0218.F

Pas., 2007, nr. 175

RECHTERLIJK GEWIJSDE
GEZAG VAN GEWIJSDE
Tegenstelbaar karakter.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
31 mei 2007
C.2006.0494.F

Pas., 2007, nr. 286

Grondslagen – Burgerlijke rechtsvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
12 december 2007
P.2007.0979.F

Pas., 2007, nr. 629

Draagwijdte – Oorzakelijk verband – Provisioneel één euro – Burgerlijke rechtsvordering
– Fout – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
12 december 2007
P.2007.0979.F

Pas., 2007, nr. 629

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN
Verplichting – Samenstelling – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het
openbaar ministerie – Uitspraak – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 november 2007
P.2007.1558.F

Pas., 2007, nr. 590

– 433 –
RECHTERLIJKE TUCHT
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

Rechter – Tekortkomingen – Verhoor.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

Hof van beroep – Zware tuchtstraf – Lichte tuchtstraf – Bevoegdheid.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 oktober 2007
D.2007.0001.N

A.C., 2007, nr. 453

Hoger beroep tegen tuchtbeslissingen – Bevoegde rechtsinstantie.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
4 oktober 2007
D.2007.0001.N

A.C., 2007, nr. 453

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN
ALGEMEEN
Tegenstrijdigheid tussen de redenen en het beschikkend gedeelte.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
14 februari 2007
P.2006.1594.F

Pas., 2007, nr. 91

GEEN CONCLUSIE
Opgave van de wetsbepalingen – Strafvordering – Veroordelende beslissing.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
25 september 2007
P.2007.0420.N

A.C., 2007, nr. 430

Veroordeling – Te vermelden wetsbepalingen – Fiscale valsheid en gebruik van valse
stukken.
Conclusie van advocaat-generaal Timperman.
25 september 2007
P.2007.0420.N

A.C., 2007, nr. 430

SAMENHANG
Rechter – Tekortkomingen – Begrip – Rechterlijke tucht.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN
Schenking – Opheffing – Herroeping wegens geboorte van kinderen – Burgelijke
Wetboek.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. CORNELIS.
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7 mei 2007

C.2006.0145.N

A.C., 2007, nr. 226

SCHIP. SCHEEPVAART
Zeevaartuigen – Kapitein – Loods – Band.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 september 2007
C.2005.0422.F

Pas., 2007, nr. 423

Zeevaartuigen – Herstel – Loodsen – Aanvaring – Fout van de loods – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
21 september 2007
C.2005.0422.F

Pas., 2007, nr. 423

STRAF
ANDERE STRAFFEN
Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het
debat – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor verbeurdverklaring in
aanmerking.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de
beklaagde.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F
Voorlopige hechtenis
Borgstelling.

–

Verbeurdverklaring

–

Pas., 2007, nr. 239
Voorlopige

invrijheidstelling

Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
28 juni 2007
C.2002.0173.F

–

Pas., 2007, nr. 366

Verbeurdverklaring – Geïndividualiseerd geldbedrag – Veroordeelde.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
28 juni 2007
C.2002.0173.F

Pas., 2007, nr. 366

Aard – Verbeurdverklaring.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
28 juni 2007
C.2002.0173.F

Pas., 2007, nr. 366

ZWAARSTE STRAF
Eenvoudige schuldigverklaring – Opschorting van de uitspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
25 april 2007
P.2006.1597.F

Pas., 2007, nr. 207

– 435 –
Werkstraf – Veroordeling tot een geldboete in eerste aanleg – Vraag om werkstraf in
hoger beroep – Belang van de appellant – Vervanging van een opgelegde straf door een
straf waarmee is ingestemd – Relatieve werking – Hoger beroep van de beklaagde –
Geldboete.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0176.F

Pas., 2007, nr. 339

VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. VERSCHONINGSGRONDEN
Kenmerken – Verzachtende omstandigheden.
Conclusie van procureur-generaal De Swaef.
13 februari 2007
P.2006.1419.N

A.C., 2007, nr. 86

Aanpassing van de in het buitenland opgelegde straf – Feiten gepleegd en straf opgelegd
in het buitenland – Beoordeling door de Belgische rechter van verzachtende
omstandigheden – Verzachtende omstandigheden.
Conclusie van procureur-generaal De Swaef.
13 februari 2007
P.2006.1419.N

A.C., 2007, nr. 86

KB 3 april 1953 – Toepassing van artikel 85 Strafwetboek – Slijterijen van gegiste
dranken – Verzachtende omstandigheden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0176.F

Pas., 2007, nr. 339

ALLERLEI
Bevoegdheid van de Belgische rechter – Aanpassing van de in het buitenland opgelegde
straf.
Conclusie van procureur-generaal De Swaef.
13 februari 2007
P.2006.1419.N

A.C., 2007, nr. 86

STRAFUITVOERING
Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van
de algemene voorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 oktober 2007
P.2007.1390.F

Pas., 2007, nr. 504

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 november 2007
P.2007.1558.F

Pas., 2007, nr. 590

– 436 –
STRAFVORDERING
Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Gevolg – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Aanwezigheid
van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op een
minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Aanwezigheid van de vermoedelijke dader op het
Belgisch grondgebied – Ogenblik van beoordeling – Bevoegdheid van de Belgische
gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 –
Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Artikelen 6.1 en 7 van het Europees Verdrag tot
bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Beslissing om de vermoedelijke dader niet uit te
leveren – Nieuw verzoek tot uitlevering – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
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18 september 2007

P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Ontvankelijkheid – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het instellen van de
strafvordering wijzigt.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Ontvankelijkheid – Tijdstip van de beoordeling.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Misdrijf in het buitenland gepleegd – Nieuwe wet die ontvankelijkheidsvereiste voor het
instellen van de strafvordering wijzigt – Misdrijf bedoeld in artikel 1 Europees Verdrag
tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27 januari 1977 –
Bevoegdheid van de Belgische gerechten.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

TERUGGAVE VAN OVERTUIGINGSSTUKKEN
Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd gelegd.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0210.F

Pas., 2007, nr. 469

Opheffing van het beslag – Beslag in strafzaken – Teruggave van de in beslag genomen
zaken – Een ieder die op de in beslag genomen zaak beweert recht te hebben – Recht op
verzet.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0210.F

Pas., 2007, nr. 469

Opheffing van het beslag – Tegenstelbaarheid – Beslag in strafzaken – Teruggave van de
in beslag genomen zaken – Teruggave aan de persoon in wiens handen beslag werd
gelegd – Pandhoudende schuldeiser – Zakelijk bezitsrecht.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0210.F

Pas., 2007, nr. 469

UITLEVERING
Opgesloten vreemdeling – Aantasting van de subjectieve rechten door de administratie –
Voorkoming – Bevoegdheid – Rechterlijke macht.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
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15 maart 2007

C.2004.0505.F

Pas., 2007, nr. 137

Cassatieberoep – Kamer van inbeschuldigingstelling – Ontvankelijkheid – Europees
aanhoudingsbevel – Tenuitvoerlegging in België – Betrokkene in Frankrijk gedetineerd –
Cassatieberoep door een verklaring aan de directeur van de gevangenis – Vorm.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
20 juni 2007
P.2007.0803.F

Pas., 2007, nr. 342

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Vermoedelijke dader wordt niet
uitgeleverd – Begrip.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Europees Verdrag tot bestrijding van het Terrorisme, opgemaakt te Straatsburg op 27
januari – Artikel 2 van de wet van 2 september 1985 – Beslissing om niet uit te leveren.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
Verlenen van geoorloofde steun aan een dochteronderneming – Niet apart boeken van die
steun – Oorzaak – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst – Fout – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
3 januari 2007
P.2005.1019.F

Pas., 2007, nr. 2

VERBINTENIS
Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van
tijd – Ogenblik waarop de voorwaarde geacht wordt onvervuld te zijn.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
25 mei 2007
C.2005.0588.N

A.C., 2007, nr. 275

Opschortende voorwaarde – Toekomstige en onzekere gebeurtenis – Zonder bepaling van
tijd – Voorwaarde voor onvervuld gehouden.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
25 mei 2007
C.2005.0588.N

A.C., 2007, nr. 275

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING
GEWONE OPSCHORTING
Verzwaring van de toestand van de beklaagde – Regel van eenstemmigheid – Eenvoudige
schuldigverklaring in eerste aanleg – Opschorting van de uitspraak in hoger beroep –
Toepassing.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
25 april 2007
P.2006.1597.F

Pas., 2007, nr. 207

– 439 –
VERVOER
GOEDERENVERVOER
ADR–reglementering – Lege verpakking.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0615.N

A.C., 2007, nr. 416

VERWIJZING NA CASSATIE
BURGERLIJKE ZAKEN
Vernietiging – Verzoek tot intrekking van een arrest – Verwijzingsrechter – Verbetering –
Beoordelingsbevoegdheid – Gevolg.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
6 september 2007
C.2007.0143.N

A.C., 2007, nr. 389

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE
BURGERLIJKE ZAKEN
Rechtbanken – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten – Beoordeling
– Onttrekking.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
8 februari 2007
C.2007.0009.F

Pas., 2007, nr. 74

Rechtbanken – Tijdstip – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten –
Schorsende kracht – Onttrekking.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
8 februari 2007
C.2007.0009.F

Pas., 2007, nr. 74

Rechtbanken – Vernietiging – Verzuim van meer dan zes maand om de zaak te berechten
– Bevoegdheid van het Hof – Onttrekking – Omvang.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
8 februari 2007
C.2007.0009.F

Pas., 2007, nr. 74

VERZEKERING
WAM–VERZEKERING
Soorten – In het verkeer brengen van een niet–verzekerd voertuig op de openbare weg –
Misdrijf – Aflopend misdrijf – Geen verzekering.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
14 maart 2007
P.2006.1521.F

Pas., 2007, nr. 136

Herstel – Schadegeval – Beschermd slachtoffer – Verzekerd risico – Last – Bewijs –
Inhoud.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
26 oktober 2007
C.2006.0341.F

Pas., 2007, nr. 507

– 440 –
Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het vergoedingsstelsel –
Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – Schending van de artikelen 10 en 11
Grondwet – Lichamelijke letsels.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
3 december 2007
C.2006.0421.F

Pas., 2007, nr. 602

VONNISSEN EN ARRESTEN
BURGERLIJKE ZAKEN
Interesten – Provisionele uitkering na echtscheiding – Terugvordering van de uitkering –
Vonnis – Hervorming – Schade – Vergoeding.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
30 maart 2007
C.2004.0483.N

A.C., 2007, nr. 160

Verzekering – Aan spoorstaven gebonden motorrijtuig – Uitsluiting uit het
vergoedingsstelsel – Prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof – WAM–verzekering
– Schending van de artikelen 10 en 11 Grondwet – Lichamelijke letsels.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
3 december 2007
C.2006.0421.F

Pas., 2007, nr. 602

STRAFZAKEN
Bijzondere verbeurdverklaring – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit het misdrijf
verkregen vermogensvoordelen – Debat over de verbeurdverklaring – Toelating van de
burgerlijke partij tot het debat – Eerbiediging van het recht van verdediging van de
beklaagde – Debat over de straf.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

Bijzondere verbeurdverklaring – Wettigheid – Verbeurdverklaring van de rechtstreeks uit
het misdrijf verkregen vermogensvoordelen – Toelating van de burgerlijke partij tot het
debat – Debat over de straf – Debat over de bepaling en raming van de zaken die voor
verbeurdverklaring in aanmerking.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
9 mei 2007
P.2006.1673.F

Pas., 2007, nr. 239

Strafuitvoeringsrechtbank – Aard van de beslissing – Uitspraak.
Conclusie van advocaat-generaal Thijs.
24 juli 2007
P.2007.0959.N

A.C., 2007, nr. 373

Terugwerkende kracht – Proces–verbaal niet door de griffier ondertekend – Herstel van
dat verzuim.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
10 oktober 2007
P.2007.0864.F

Pas., 2007, nr. 472

– 441 –
TUCHTZAKEN
Rechter – Tekortkomingen – Werking – Wet in de tijd – Samenhang.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

VOORLOPIGE HECHTENIS
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN
Beslissing die het verzoek niet ontvankelijk verklaart – Beslissing niet vatbaar voor
cassatieberoep – Verzoek tot verlaging voor het afsluiten van het voorbereidend
onderzoek – Borgsom.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
P.2007.0454.F

Pas., 2007, nr. 309

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
Verbeurdverklaring – Borgstelling.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
28 juni 2007
C.2002.0173.F

Pas., 2007, nr. 366

ALLERLEI
Voorwaarden – Toewijzing van de borgsom aan de Staat – Niet–verschijning ter
tenuitvoerlegging van het vonnis – Invrijheidstelling – Borgsom.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
12 juni 2007
P.2007.0237.N

A.C., 2007, nr. 318

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING
Verplichting – Toekenning – Strafuitvoeringsrechtbank – Uitvoeringsmodaliteit van de
straf – Voorwaardelijke invrijheidstelling met het oog op overlevering – Vermelding van
de algemene voorwaarden.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
24 oktober 2007
P.2007.1390.F

Pas., 2007, nr. 504

Verplichting – Strafuitvoeringsrechtbank – Aanwezigheid van het openbaar ministerie –
Uitspraak – Vonnis.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
28 november 2007
P.2007.1558.F

Pas., 2007, nr. 590

VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING
Verkoop van een met een vruchtgebruik bezwaard onroerend goed – Overdracht van het
recht van vruchtgebruik – Gevolgen. Vruchten – Vruchtgebruik.
Conclusie van advocaat-generaal m.o. de Koster.
11 januari 2007
C.2005.0406.F

Pas., 2007, nr. 19

– 442 –
WATERS
Herstel – Grondwaterwinningen en pompingen – Waals Fonds van voorschotten –
Subrogatie in de rechten en rechtsvorderingen van de benadeelden – Schade.
Conclusie van advocaat-generaal Henkes.
26 oktober 2007
C.2006.0426.F

Pas., 2007, nr. 508

WEGEN
Spoorweg – Rijksweg – Gewestweg – Provincieweg – Gemeenteweg – Bovengrondse
kruising – Bestemming.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
22 juni 2007
C.2005.0514.N

A.C., 2007, nr. 351

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN
WERKING IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE
Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Gevolg – Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf
gepleegd op een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België –
Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde na het instellen van de vervolgingen –
Voorwaarde – Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de
strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Strafwet – Buitenlandse dader – Buitenlands slachtoffer – Seksueel misdrijf gepleegd op
een minderjarige – Aanwezigheid van de inverdenkinggestelde in België – Voorwaarde –
Misdrijf gepleegd in het buitenland – Ontvankelijkheid van de strafvordering.
Conclusie van advocaat-generaal Vandermeersch.
30 mei 2007
P.2007.0216.F

Pas., 2007, nr. 282

Rechter – Tekortkomingen – Rechterlijke tucht – Samenhang.
Conclusie van advocaat-generaal Genicot.
6 juni 2007
D.2007.0008.F

Pas., 2007, nr. 308

Werking in de ruimte – Toepasselijk verklaard Marokkaans recht – Geen uitkering na
echtscheiding.
Conclusie van advocaat-generaal Werquin.
18 juni 2007
C.2004.0430.F

Pas., 2007, nr. 332

Overgangsrecht – Wet 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het
internationaal humanitair recht – Regelmatige vervolging voor inwerkingtreding –
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Werking in de tijd.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

Overgangsrecht – Wet van 22 mei 2006 tot wijziging van sommige bepalingen van de wet
van 17 april 1878 – Werking in de tijd.
Conclusie van eerste advocaat-generaal De Swaef.
18 september 2007
P.2007.0571.N

A.C., 2007, nr. 415

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE NORMEN
Conflict – Verplichting van de rechter.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
2 maart 2007
C.2005.0154.N

A.C., 2007, nr. 122

WRAKING
Ontvankelijkheid – Cassatiemiddel – Oproepverplichting – Belang – Verzuim.
Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle.
12 januari 2007
C.2006.0012.N

A.C., 2007, nr. 22

ZIEKTE– EN INVALIDITEITSVERZEKERING
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Gebrek van de zaak – Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene –
Vordering tot terugbetaling – Verleende geneeskundige verstrekkingen – Verkeersongeval
– Vermoeden – Zaken – Aansprakelijkheid van de bewaarder – Personen die zich daarop
kunnen beroepen – Aansprakelijkheid buiten overeenkomst.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

Pas., 2007, nr. 497

Verzekeringsinstelling – Indeplaatsstelling – Getroffene – Vordering tot terugbetaling –
Verleende geneeskundige verstrekkingen – Voor het ongeval aansprakelijke persoon –
Verkeersongeval.
Conclusie van procureur-generaal J.F. Leclercq.
22 oktober 2007
C.2006.0078.F

Pas., 2007, nr. 497

